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 ):ל"הפק
 סיפורים וקטעי קריאה לטיול, קיםמשח, חידות



 ד"בס

 

 :כללי ברזל בטיול -פתיחה
  .צודק המדריך

  .תמיד צודק המדריך

  (.2-ו. 1סעיפים  ראה)אף פעם אינו טועה המדריך 

  .הוא שומר בעיניים עצומות -אינו ישן  המדריך

  .הוא שותה החוצה -אינו מזיע  המדריך

  .הוא מחפש דרכים חדשות -אינו טועה בדרך  המדריך

  .מלמד על כוח המשיכה או את השטח מקרוב הוא בודק - אינו נופל המדריך

  .הוא בודק את כוח הסבל שלו -אינו נפצע  המדריך

 . הקבוצה הוא מחכה לכל -אינו עוצר  המדריך

  .כולם מקדימים -אינו מאחר  המדריך

  .לכולם יש בעיות שמיעה -אינו צועק  המדריך

 .של אחרים הוא בודק את זיכרונם -אינו שוכח כלום  המדריך

 ".שאול"לכולם קוראים  -אינו טועה בשמות  המדריך

  .זה כדור הארץ שמסתובב -אינו מחזיק את המפה הפוך  המדריך

  .הוא מיצר מוזיקה טבעית - אינו מתנשף המדריך

   .הוא בודק שהוא חי -אינו משתעל  המדריך

  .ולהוא מאמין בהגשמה נשית דרך ניקוי וביש -אינו שוביניסט  המדריך

  .ך ורק מרכז ההוויה הקבוצתיתאהוא  -אינו אגואיסט  המדריך

  .הקרחת היא אחד מסימני ניסיון החיים שלו -אינו זקן  המדריך

 .הוא מלמד אותם הגנה עצמית -אינו מרביץ לחניכים  המדריך

  .הוא מאותגר אסתטית -אינו מכוער  המדריך

ת ההתמודדות שלהם עם מצבי הוא בודק את יכול -אינו מפקיר חניכים  המדריך

  .לחץ

  .רכי הסוואהוהוא משנה את צבעו לצ -אינו נשרף בשמש  המדריך

  .הוא פשוט גאון -אינו חכם  המדריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ד"בס

 

 חידות
 חידות אותיות

 ('ב)? באיזו אות גרים

 ('ג)? איזו אות היא בעל חיים

 ('ד)? בית/דרך איזו אות נכנסים לחדר

 ('ה) ?איזו אות אומרת שלום

 ('ו)? על איזו אות תולים בגדים

 ('ח)? איזו אות היא עבירה

 ('י)? איזו אות היא משחה ששמים על פצע

 ('כ)? ם"איזו אות היא חלק מהסכו

 ('ל)? איזו אות לומדת נהיגה

 ('ע)? בעזרת איזו אות רואים

 ('פ)? בעזרת איזו אות מדברים

 ('צ)? איזו אות היא אדם טוב שעוזר ועושה מצוות

 ('ק)? איזו אות היא בעל חיים

 

 'פיל'חידות 

  (פיליפינים)ארץ של פילים 

 (פילהרמונית)פיל בתזמורת 

 (פרופיל)פיל שהוא פרצוף מהצד 

 (פילדלפיה)עיר של פילים

 (פילפל)פיל ירק 

 (תפילין)פיל שדתיים מניחים בבוקר 

 (גארפילד)פיל שהוא חתול כתום 

 (גפילטע פיש)פיל שהוא דג פולני 

 (משפיל)מבייש ומעליב  פיל

 (פילטר)פיל במכונת קפה 

 (ועדת פיל)פיל שהמליץ על החלוקה 

 (פיליפ)פיל שהוא הבעל של מלכת אנגליה 

 (ערפילים)פיל שעושה עננים בבוקר 

 (פילסברי)פיל שהוא מאפיה 

 (עור של פיל)פיל שלא נעלב אף פעם 

 (פילפלת)פיל שהוא גברת קטנה עם כפית 

 (טפיל)פיל קרצייה 

 (פילנטרופ)פיל נדיב 

 (אפילפסיה)פיל שחולה במחלת הנפילה 

 (מעפיל)פיל שעלה לארץ באוניה 

 (פיליפינים)אי של פילים 

 (פילם)פיל במצלמה 

 (פיליפס)פיל במכשור חשמלי 
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 (שפילברג)פיל שהוא במאי קולנוע 

 (מכפיל)פיל שמגדיל פי כמה 

 (פילה)פיל שהוא סטייק 

 (נפילה)פיל שצונח במהירות 

 (כפיל)פיל שעושה פעלולים בקולנוע 

 (בלומפילד)   פיל שהוא מגרש כדורגל

 (כלורופיל)  ירוק להיות לעלה שגורם פיל

 (פילו) בצק של סוג שהוא פיל

 

 'חל'חידות 

 )חלון)פתח בקיר 

 (גחל)עץ במדורה 

 (נחל)מים זורמים 

 (חלב)מגיע מהפרה 

 (חלל... )טלסקופ מסתכל ל

 (חליצה)הורדת נעל 

 (חליטה)צמחים  תה

 (חלול)ריק מבפנים 

 (חלוצים)ראשוני המתיישבים 

 (חלק) לא מחוספס 

 (חלוה)ממתק מסומסום 

 (חלודה)ברזל אדום 

 (חליל)כלי נגינה 

 (חלוק)לובשים אחרי מקלחת 

 (חלפן)ממיר דולרים בשקלים 

 (זחל)שלב בחייו של הפרפר 

 (חלף)עבר לידינו במהירות 

 (חלום)חיזיון שבא בלילה 

 (חלפון)דמות במערכונים של הגשש 

 (חלומי)סוג של גבינה 

 (סחר חליפין)העברת סחורה מיד ליד 

 (חללית)טסים איתה לירח 

 (חלה)אוכלים בשבת 

 (התחלה... )לכל סוף יש

 (חלמון)הצהוב של הביצה 

 (חלבון)הלבן של הביצה 

 (חלוץ)תפקיד בכדורגל 

 (ת"חל)חופשה ללא תשלום 

 
 'גל'חידות 

 (גלריה)בה ציורים מציגים 
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 (גלות... )נמצא ב, מגורש למדינה זרה

 (עגלגל)שמנמן 

 (גלח)עושים לילדים במירון 

 (גלעד)מצבת זיכרון 

 (סיגלית)או שם של ילדה , פרח סגול

 (דגל)האמין ברעיון 

 (גלוי)חשוף 

 (גלגיליות)סקטים 

 (גלידה)טעים וקר בגביע 

 (גלימה)למלכה ולקוסם , יש למלך

 (אורי גלר)ת מכופף כפיו

 (גלישה)ספורט ימי 

 (גלם)חומר יסודי 

 (גלובוס)מפת העולם בצורת כדור 

 (גליית)נלחם נגד דוד 

 (פדר-גלילה רון)י 'ינג'כתבה את ג

 (גל)נשבר על החוף 

 (גלגלים)עליהם נוסעות המכוניות 

 (מעגל... )יש לנו גולם ב

 (מגל)קוצרים עמו חיטה 

 (מנגל)מכינים עליו בשר ביום העצמאות 

 (גלגלץ)תחנת רדיו 

 (גלקסיה)הרבה מערכות כוכבים 

 (עגלה)מחוברת לסוס 

 (גליל)אזור בארץ 

 (גלון)יחידה למדידת נוזל 

 (גלמוד)בודד 

 (לגלי)חוקי 

 (דגל)נס 

 (פסטיגל)מופע בחנוכה עם כוכבי הילדים 

 

 'מס'חידות 

 (מסטיק)גומי לעיסה 

 (מסך)מקרינים עליו סרט 

 (כנסהמס ה)תשלום לממשלה 

 (מסוק)ממריא לגובה 

 (מסריח)ריח לא טוב 

 (מסלול/מסע)טיול ארוך 

 (מסמר)דופקים בפטיש 

 (מסטול)מישהו ששתה יותר מדיי 

 (מסגר)מתעסק עם ברזל 

 (מסוגל)יכול 
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 (מסגרת)מסביב לתמונה 

 (מסדרון)פרוזדור 

 (מסיבי)כבד 

 (מסיק)קטיפת זיתים 

 (מסקנות... )לא לקפוץ ל

 (מסור)כלי לחיתוך עץ 

 (מסרק)כלי לסידור השיער 

 (מסרגה)כלי לסריגת סוודר 

 (מסקרה)צובעים איתה את הריסים 

 ('מסאז... )עושים, כשהגב תפוס

 (מסעדה)הולכים לאכול בה 

 (מספרה)מקום שמסדרים בו את השיער 

 (נמס... )בחום, הקרח

 (מסמס)כותבת הודעה 

 (מספריים)גוזרים איתם 

 (מסתורי)נעלם , סודי

 (מסתכל)צופה , משקף

 
 'פר'חידות 

 (פרה)נותנת חלב 

 (פר)בעלה 

 (פרפר)עף מפרח אל פרח 

 (פרסה)לרגלי הסוס 

 (פרצוף)פנים 

 (פרלמנט)בית הנבחרים 

 (פרעה)מלך מצרים 

 (פרעוש)קופץ ועוקץ 

 (פרש)רוכב על סוס 

 (פרת)נהר בעיראק 

 (פרג)פרח אדום 

 (בפרהסיה)בפומבי 

 (פרס)... מקום ראשון בתחרות מקבל

 (פרדס)מקום לגידול הדרים 

 (פרוזדור)מסדרון 

 (פרסום)הודעה ברבים 

 (פרווה)נעים ללטף 

 (פריז)בירת צרפת 

 (פרנסה)משכורת 

 (עפרון)כלי כתיבה 

 (פרך)עבודה קשה 

 (פרוכת)לכיסוי ארון הקודש 

 (פרקט)משטח ברחבת הריקודים או באולם הכדורסל 
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 (כפרות)ביום הכיפורים עושים 

 (פרשת שבוע)בשבת  קוראים

 (פרי... )ויש, יש ירק

 (פרנויה)פחד 

 (פרק)חלק בסדרה 

 (פרטיזנים)לוחמי יערות במלחמת העולם השניה 

 (פריך)י 'קראנצ

 (פרימיטיבי)לא מפותח , ישן

 (פריסה)חיתוך של לחם 

 (פרד)הבן של החמור והסוס 

 
 'חן'חידות 

 (נקודת חן)חן בפנים 

 (חניכיים)משהו שיש בפה 

 (חניה/חניון)למכוניות  מקום

 (חנות)סופר 

 (חניך... )יש לכל מדריך 

 (חנה) הנביא אמא של שמואל 

 (שולחן)ליד כיסא 

 (חנון)חרשן 

 (חנן)שיחרר לחופשי 

 (חנון)רחום 

 (חנן)נתן 

 (חנית)השתמשו בה למלחמות 

 (חנוני)מוכר 

 (מחנך)מורה 

 (חנם)ללא תשלום 

 
 'עץ'חידות 

 (נעץ)מחברים איתו דפים ללוח 

 (עצום)גדול מאוד 

 (עצבים)כעס דול 

 (עצה)רעיון שניתן למישהו אחר , דעה

 (עצוב)לא שמח 

 (מועצה)בה מחליטים החלטות חשובות לעיר 

 (עצם)מזון לכלבים 

 (עצמאות)חירות 

 (עצלן)בטלן 

 (עציץ)נמצא בכל משתלה 

 (עצור)תמרור 
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 'ב-'חידות חיות לפי הא

 (אריה)מלך החיות 

 (ברווז)וכל פלנקטון שוחה במים וא

 (גמל)ספינת המדבר 

 (דבורה)חרק שעוקץ 

 (היפופוטם)סוס יאור 

 (וירוס)סוג של חיידק 

 ([בטוומ)יונק אוסטרלי  -מכיוון שזה מעאפןו]

 (זבוב)מעצבן ומציק , מעופף

 (חמור)חיה טיפשה 

 (טווס)גאה בזנבו 

 (שוףינ)סמל לחכמה ולימודים 

 (כלב)ידידו הטוב של האדם 

 (למה)שאלות  שואלת

 (מדוזה)צורבת בים 

 (נמר)טורף ממשפחת החתולים 

 (סלמנדרה)לטרה שמזהירה בעזרת הצבע שלה 

 (עטלף)דומה לעכבר וישן במערות . ולא ציפור, עף

 (פרפר)עף מפרח לפרח . פעמיים הבעל של הפרה

 (צפרדע)הוא יהפוך לנסיך  -אם נסיכה תיתן לו נשיקה

 (קוף)ס על עצים ואוהב לאכול בננות ובוטנים מטפ. כינוי לאדם שמחקה אחרים

 (ראשן... )הבן של הצפרדע נקרא

 (שקנאי)שמו כצורת מקורו . אוכל דגים

 (תנין)זוחל קדום שחי גם ביבשה וגם במים 

 

 חידות חיות

 (כלב)שכל היום במלונה נרדם , ידידו הטוב של האדם

 (תמנון)ובלי עין הרע יש לו שמונה רגליים , כל חייו שוחה במים

 (חיפושית)היא מנוקדת בשחור ואדמונית , על שמה נקראת מכונית

 (צבי)מופיע על הסמל של הדואר ויש לו קרניים , אומרים עליו שהוא קל רגליים

 (עכביש)בעיקר בפינות החדרים , טווה קורים

 (קוף)כל היום מתנדנד על עצים ואוהב לאכול בננות ובוטנים 

 (זיקית)לת רגלים ובעלת לשון ארוכה ק, משנה צבעים בהתאם לסביבה

 (חזיר)חיה לא כשרה בצבע ורוד שכל היום מתפלשת בבוץ 

 (תנין)מכוערת וירוקה , חדת שיניים, חיית מים מאוד ארוכה

 (זברה)מה בכל השנה 'לובשת פיג

 (פרפר)מפרח לפרח מעופף 

 (תרנגול)מסתובב בחצר וכל היום מקרקר , לשמע קריאתו כל ההמון מתעורר

 (טווס)נוצותיו כולם מתפעלים מ

 (יען)את ראשי אני תוקעת בחול ויש לי צוואר ארוך וגדול 

 (ירפה'ג)שממרום גובהה רואה כל דבר , חיה גדולה וארוכת צוואר

 (סרטן)לדרוך עליי זאת סכנה . אני גם מזל וגם חיה
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 (סוס)ומזנבה מכינים קשת של כינור לנגינה , חיה אצילית שמשמשת לרכיבה

וטועים לחשוב שהיא מאירה עם העיניים , בעיקר מעל אגמים ומקורות מיםעפה 

 (שפירית)

 (עכבר)מכרסם קטן שאוכל כל דבר ונמצא בפינות חדרים ישנים בעיקר 

 (צרצר)צבעו ירוק ובימי הקיץ הוא משמיע רעש איום , חרק שקופץ ממקום למקום

 (נשר)ואוכל הוא בעיקר פגרים , אותו מכנים" מלך העופות"

 (צפרדע)מסוגלת לחיות גם במים וגם בחוץ ומקרקרת הרבה 

 (אריה)אני הוא מלך החיות ועל ראשי רעמה של שיערות 

 (גמל)וכולם טועים לחשוב שיש בהן מים , ולפעמים שתיים, יש לי דבשת אחת

 (דוב)ואוהב הוא מאוד דבש לזלול , גופו שמן וגם גדול

 (נמלה)ף אוגרת מזון ולקראת החור, עובדת כל הזמן מסביב לשעון

 (קנגורו)ושם אני שומרת את ילדיי שלי , אני חיה בעלת כיס בבטני

 (פרה)רועה באחו וגם נותנת חלב לפעמים , חיה כשרה בעלת כתמים

ובעבר השתמשו בה להביא מכתבים מהבית , אותה שלח נוח להביא עלה של זית

 (יונה)

 (חמור)י שאני טיפש מאוד יש לי אוזניים גדולות וארוכות ותמיד אומרים עלי

 
 חידות מפורסמים

 )דקל)? מה נפל על דפנה

 (שביט)? איזה כוכב ראתה ציפי

 (שבת)? איזה יום הכי אהוב על שלומי

 (נרקיס)? איזה פרח נתנו לליאור

 (גולן)? איפה טייל אייל

 (לפיד)? מה הדליק יאיר

 (גפן)? איזה פרי הכי אהוב על אביב

 (מאיר)? מה עושה הפנס של גולדה

 (אחימאיר.. )הפנס של יעקב, ובכל זאת

 (הדר)? מהו הפרי האהוב על צביקה

 (פיק)? מה קיבל בברכיים צביקה

 (בן)? מה נולד לזהבה

 (ברק)? מה פגע באהוד

 (טל)? מה ירד בבוקר על ארז

 ])גיר)? ארד'מה זרקו על ריצ: מורים/ולהורים]

 
 הוא והיא

 (ירהס, סיר)שטה בים  -היא. כלי בישול -הוא

 (שמנת, שמן)ממנה עושים ציפוי לעוגה  -היא. נסחט מזיתים -הוא

 (נמלה, נמל)חרק חרוץ שחי בקן  -היא. בו עוגנים אוניות -הוא

 (סרטן, סרט)ח שחי בנחלים "בע -היא. בו צופים -הוא

 (דלת, דל)דרכה נכנסים לבית  -היא. עני -הוא

 (חופה, חוף)מתחתיה מתחתנים  -היא. ליד הים -הוא



 ד"בס

 

 (הדסה, הדס)אסתר המלכה  -היא. מארבעת המינים -הוא

 (כנרת, כינור)היא ימה  -היא. נגינתו נעימה -הוא

 (מולדת, מולד)ארץ בה נולדים  -היא. ראשית החודש -הוא

 (רעמה, רעם)הדרו של הלביא  -היא. את הגשם מביא -הוא

 (אסיפה, אסיף)יושבים בה ודנים  -היא. ליקוט הפרי מהשדה -הוא

 (דירה, דיר)בה אנשים גרים  -היא. בו כבשים דרים -הוא

 (גננת, גנן)מגדלת ילדים  -היא. מגדל צמחים -הוא

 (טלית, טל)מכסה מתפללים  -היא. יורד בלילות -הוא

 (מפולת, מפל)נפילה של אבנים  -היא. נפילה של מים זכים -הוא

 (שחרית, שחר)תפילת הבוקר תשמיע  -היא. הבוקר המפציע -הוא

 (דבשת, דבש)אותה יש לספינת המדבר  -היא. הדבורה עושה ממנו חלות -הוא

 (ירידה, יריד)ההפך מעלייה  -היא. שוק מכירה -הוא

 (חסה, חס)ירק  -היא. מרחם -הוא

 (מטרה, מטר)יעד  -היא. גשם -הוא

 (אורחה, אורח)שיירת גמלים  -היא. בא לבקר -הוא

 (עצמה, עצם)כוח  -היא. מאכל לכלב -הוא

 (גדה, גד)שפת הנחל  -היא. אחד השבטים -הוא

 (חיטה, חייט)מיני דגן  5-מ -היא. תופר בגדים -הוא

 (פרסה, פרס)על רגלו של הסוס  -היא. עוף דורס -הוא

 (שרה, שר)אשת אברהם  -היא. חבר בממשלה -הוא

 (הרה, הר)מעוברת  -היא. -מקום גבוה -הוא

 (מרתצ, צמר)בראש העצים  -היא. שיער הכבשים -הוא

 (קרחת, קרח)חלקה לא מיוערת  -היא. מים שקפאו -הוא

 (חולה, חול)לא מרגישה טוב  -היא. נמצא על חוף הים -הוא

 (שקמה, ם"שק)א "עץ המוזכר בשיר על ת -היא. רשת חנויות לחיילים -הוא

 (ברקת, ברק)יקרה  אבן -היא .הרעם עם מופיע -הוא

 (גזרה, גזר)כעונש  לינוע נפלה -היא .אליעזר עם ומתקשר כתום -הוא

 (גבה, גב)העין  מעל נמצאת -היא. הבטן מאחורי נמצא -הוא

 (חביתה, חבית)מביצים  בעיקר עשויה -היא .לנוזלים קיבול כלי -הוא

 (אגדה, אגד)ונסיכים  מלכים הרבה עם דמיוני סיפור -היא .גדולה תחבורה חברת -הוא

 (תורה, תור) הספרים ספר -היא. מעצבן הוא ארוך כשהוא -הוא

 (שנה, שן)ימים  565נמשכת  -היא. טוחן מזון בפה -הוא

 (מנה, מן)  בארוחה החלקים אחד -היא. משמים שהומטר הלחם -הוא

 )יערה ,יער ( מטפס צמח -היא. עצים בן גדלים -הוא

 )עצה ,עץ)ניתנת  למישהו הצעה -היא. הולדת יום חוגג בשבט ו''בט -הוא

 (חסידה, חסיד)חיים שעף בעל  -היא. אדם דתי -הוא

 (שקדן, שקד)תלמיד חרוץ  -היא. סוג של אגוז -הוא

 (עצמה, עצם)כוח  -היא. מאכל כלבים -הוא

 (צבא, צב)כוח לוחמים  -היא. זוחל איטי עם שריון על הגב -הוא

 (שיחה, שיח)תקשורת בין אנשים  -היא. צומח נמוך מברושים -הוא
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 (מלונה, מלון)בית הכלב  -היא. פרי הדר -הוא

 (אדמה, אדם)קרקע  -היא. אחד מהאנשים -הוא

 (אשפה, אשף)זבל  -היא. קוסם -הוא

 (גילה ,גיל)שמחה  -היא. מספר השנים של האדם -הוא

 (חכה ,כ"ח)מכשיר דיג  -היא. חבר כנסת -הוא

 (מטרה, מטר)יעד  -היא. שם נרדף לגשם -הוא

 (סודה ,סוד)משקה מוגז  -היא. רז -הוא

 

 נושא צמחים וחורשהוא והיא ב

 (הדסה, הדס)אסתר המלכה  -היא. שיח מארבעת המינים-הוא

 (סירה, סיר)שיח קוצני  -היא. כלי לבישול -הוא

 (חוטמית, חוטם)ליו ורודים ודמויי גביע שע גבוה פרח  -היא. אף -הוא

 (פרגית, פרג)תרנגולת קטנה  -היא. פרח אדום שמופיע באביב -הוא

 (שקמה, ם"שק)א "עץ המוזכר בשיר על ת -היא. יםרשת חנויות לחייל -הוא

 (פטריה, פטר)ביתו של הגמד  -היא. אמר לכולם שהזאב מגיע -הוא

 (נזמית, נזם)צמח בר בעל פרחים לבנים וארגמניים  -היא. תכשיט באף -הוא

 (אלה, ל-א)עץ חורש ויער  -היא. לוקים-א -הוא

 (צפצפה, צפצף)ו קונצרט מחר עץ שעליו כולם יעש -היא. השמיע קול שריקה -הוא

 (אשכולית, אשכול)מפירות ההדר  -היא. גדל על גפן ותמר -הוא

 (בלוטה, בלוט)תפיחה שנוצרת כשמרביצים  -היא. הפרי של האלון -הוא

 )יערה ,יער ( מטפס צמח -היא. עצים בן גדלים -הוא

 )עצה ,עץ)ניתנת  למישהו הצעה -היא. הולדת יום חוגג בשבט ו''בט -הוא

 (צמרת, צמר)בראש העצים  -היא. שיער הכבשים -הוא

 (קרחת, קרח)חלקה לא מיוערת  -היא. מים שקפאו -הוא

 (אילנית, אילו)דו חי ירוק וקופץ  -היא. שם נרדף לעץ -הוא

 (חורשה, חורש)מקום בו צומחים עצים  -היא. מפלח את האדמה -הוא

 (צופית, צוף)ו במקורה תוך צפצוף תמצוץ אות -היא. מתנת הפרח לדבורה -הוא

 (עלה, על)אך לא התפרחת , חלק מהצמח -היא. לא מתחת -הוא

  
 קפד ראשו

 (קור, מקור)ההיפך מחום  -קפד ראשו. פי הציפור

 (גוון, שלגון)קפד ראשו של קרטיב ותקבל צבע 

 (חול, מחול(/ )לס, וולס) אדמה קפד ראשו של ריקוד קבל סוג של 

 (פור, סיפור) גורל-ראשו קפד. מעשיה,אגדה

 (עט, מעט) כתיבה כלי קבל,קצת של ראשו קפד

 (צבע, אצבע) גוון-ראשו קפד. היד בכף חלק

 (חליל, דחליל) נגינה כלי וקבל ראשו קפד. בגינה ציפורים מפחיד

 (שיר, עשיר)קפד ראשו של בעל הון וקבל מזמור 

 (מוט, פמוט)מקל -קפד ראשו. כלי לנר

 (ענן, נןרע)קפד ראשו של טרי וקבל עב 

 (דין, סדין)חוק ומשפט  -קפד ראשו. מכלי המיטה
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 (טיח, שטיח)קפד ראשו של מרבד וקבל תערובת לציפוי הקירות 

 (עדר, מעדר)קבוצת חיות במרעה  -קפד ראשו. מכלי הגנן

 (רות, ביירות)קפד ראשה של בירת לבנון וקבל מגילה הנקראת בשבועות 

 (צפה, צפצפה)נן התבו,הסתכל -קפד ראשה. משרוקית או עץ

 (דבר, מדבר)קפד ראשו של אזור צחיח וקבל משהו 

 (רוב, ערוב)שיטת הצבעה בכנסת  -קפד ראשו. ממכות מצריים

 (יפה, חיפה)קפד ראשה של עיר בארץ וקבל מילה נרדפת לנאה 

 (שכול, אשכול)קפד ראשו של אחד מראשי ממשלה בארץ וקבל אדם שאיבד 

 (לחן, שולחן)מנגינה  קפד ראשו של ריהוט ביתי וקבל

 (פרה, מאפרה)נותנת חלב  -קפד ראשו. כלי עישון

 (דל, סנדל)קפד ראשו וקבל עני . מנעל קיצי

 (דיו, רדיו)קפד ראשו של כלי תקשורת וקבל נוזל לכתיבה 

 (פורים, כיפורים)קפד ראשו וקבל יום משתה ושמחה . יום צום ותפילה

 (גדה, הגדה)עברי הנחל נמצאת משני  -קפד ראשה. קוראים בה בפסח

 (בוץ, קיבוץ)קפד ראשו וקבל את החבר של דורה . יישוב כפרי שיתופי

 
 ח"קפד ראשו בנושא בע

 (תן, חתן)ח "קפד ראשו וקבל בע. בן זוגה של הכלה

 (סוס, ריסוס)ח בעל פרסות "קפד ראשו וקבל בע. הדברת מזיקים

 (חזיר, אחזיר)ח לא כשר "בעקפד ראשו וקבל . '..אני': ילד לקח ספר מהספריה ואמר

 (טוס, מטוס)קפד ראשו וקבל בעל נוצות יפהיפיות . כלי תחבורה באוויר

 (צב, קצב)קפד ראשו וקבל זוחל בעל שריון . האיש שמוכר בשר

ח עם זיכרון מצויין "קפד ראשו וקבל בע. סוג של צמח שחי על חשבון צמחים אחרים

 (פיל, טפיל)

 (נקר, שנקר)שה וקבל ציפור קפד רא. מכללה ידועה לאופנה

 
 קפד ראשו בנושא צמחים

 )כלנית, רכלנית)קפד ראשה וקבל פרח אדום . אישה המרבה לדבר על זולתה

 (רקפת, קרקפת)קפד ראשה וקבל פרח שצומח מתחת לסלע . גולגולת

 (אלון, שאלון)עץ שפריו בלוט  -קפד ראשו. דף שיש בו הרבה שאלות

 (אלה, שאלה)וקבל צמח קפד ראשה ... עונים תשובה ל

, מערבה)קפד ראשה וקבל את אחד מארבעת המינים ... מזרחה ו, דרומה, צפונה

 (ערבה

 (זית, חזית)קפד ראשו של הצד הקדמי של הבית וקבל עץ שגזעו חלול 

 (לוף, אלוף)קפד ראשו של מי שתמיד זוכה בתחרויות וקבל צמח שאוכלים בצבא 

 

 מה הקשר חידות

 (ראש)ה הנקר, כרוב, השנה

 (בול)פגיעה , דואר, עץ

 (דרך)צלחה , ארץ, אגב

 (דוד)מגן , מגדל, המלך
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 (קרב)מגע , הלם, דו

 (החירות)פעמון , פסל, חג

 (אויר)זיהום , חיל, מזג

 (ביטחון)סיכת , עצמי, שר

 (שחור)דגל , חתול, יום

 (חניה)אין , מגרש, כרטיס

 (ברית)החדשה , המועצות, מילה

  (חלב) שיני, מוצרי, שביל ה

 (לבן)  בית, חמור, לחם

 (לוח)כיתה , כפל, שנה

 (חן)מצא , חן, אבן

 (יבש)אקלים , קרח, ניקוי

 (טוב)שבוע , מזל, לילה

 (יום)הדין , העצמאות, הולדת

 (לב)זהב , חם, ים

 (מפתח)שוודי , סול, הלב, גנבים

 (רוח)פרצים , רפאים, סערה

 (גליל)נייר טואלט , אצבע, עליון

 (גן)שעשועים , חיות, ילדים

 (שפה)זרה , גוף, ידיים, אם

 (בית)ספר , משק, כנסת

 (אי)אפשר , חצי, צדק

 (חצי)שקל , חינם, שעה

 (קבלה)פנים , קהל, שבת

 (שבע)מינים , ברכות, באר, בת

 (שדה)חרוש , תעופה, בוקר

 (בת)שבע , צחוק, קול

 (שלום)עכשיו , מגדל, דרישת

 (שולחן)פונג -פינג, אוכל, ערוך

 (כוח)תחנה , אדם, סוס

 (ציון)אסיר , ראשון, ארץ

 (עולם)ומלואו , אדון, תחתון

 (אמריקאי)וופל , מבטא, מבחן

 (אדם)קדמון , בן, פרא

 (חגורה)ביטחון , הצלה, הידוק

 (עיר)קודש , מקלט, בירה

 (נייר)טואלט , ממוחזר, זכוכית

 (עזרה)לזולת , הדדית, ראשונה

 (סיר)לילה , לחץ, בישול

 

 



 ד"בס

 

 חוצה ישראל -חידות

 (חרמון הסבא)כיצד מכנה רחל המשוררת את החרמון 

 (נופלי תל חי)? על שם מי נקראת העיר קריית שמונה

 (צפת)? מהי עיר המקובלים

אפשרות . עיר קדומה ששכנה ליד הים -ש העיר כינרת"ע)? מהו מקור השם כינרת

 (ארטישוק/שיזף -ש העיר כינר שבה גידלו כינרים"ע: נוספת

 )קצרין)? רת הגולןמהי בי

 )באר שבע)? מהי בירת הנגב

 )כזיב)? נחל שאינו מאכזב

 )נצרת)העיר בה גדל ישו 

 )ל-א -כרם. ל-כרמו של הא)? מהו מקור השם כרמל

 )דרוזים)? איזה מיעוט חי בדלית אל כרמל

 )כלא עתלית)? י הבריטים בתקופת המנדט"לאן הובאו המעפילים שנתפסו ע

 )יעקב רוטשילד -אביו של הנדיב הידוע בנימין רוטשילד)? עקבחה זכרון ייאת מי מנצ

 (קיסריה)? איזו עיר נמל הקים הורדוס

 )מטה שכם -שכם)? איזו עיר עוזרת

 )אם המושבות)שם נוסף לפתח תקווה 

 )אחוזת בית)שמה הראשון של תל אביב 

 )חמיםהחדש והר, יפו, שכם, ציון, האריות, הפרחים, האשפות)שמונת שערי ירושלים 

 )במערת המכפלה -האבות)? מי קבור בחברון

 )ים המוות)שם נוסף לים המלח 

ש השבועה בין אברהם "ע -"כי שם נשבעו שניהם)"? מהו מקור שמה של באר שבע

 )לאבימלך

 )דימונה)? איזו עיר סמוכה לכור האטומי

 )מתל אביב, לקיבוץ שדה בוקר)? לאיזה קיבוץ עבר דוד בן גוריון ומהיכן

 )מכתש רמון)? ה מהמכתשים יש צורה של לבלאיז

 )אילת)? איזו עיר מכונה עציון גבר

 )חברון וירושלים, טבריה, צפת)? מהן ארבעת ערי הקודש

 )חיפה וראשון לציון, תל אביב, ירושלים)? מהן ארבעת הערים הגדולות בארץ

 )ירדן)? עם איזו מדינה גובלת ישראל ממזרח

 )מטולה)? מהי העיר הכי צפונית בארץ

 (1355 – רמון הר) ?מהו ההר השלישי בגבוהו בארץ

 (מצפה רמון)? מהי הנקודה הדרומית ביותר של המוביל הארצי

 (1181 בשנת, תקווה פתח)  ?מהי המושבה הראשונה שהוקמה בארץ

 (1131 בשנת, דגניה)  ?מהי הקבוצה הראשונה שנבנתה בארץ

 (1121בשנת , נהלל)  ?מה המושב הראשון שהוקם בארץ

 ( 1131 בשנת, אביב תל) ?מהי העיר העברית הראשונה

 (מ"ק  853) ?מה אורכה של מדינת ישראל
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 (ים המלח)? נמוך על פני כדור הארץ איזה ים בישראל נמצא במקום הכי

 (הים התיכון)? לחוף איזה ים שוכנת אשדוד

 (החרמון)? על איזה הר בישראל אפשר לעשות סקי בחורף

 (נמל אשדוד)? מהו הנמל הישראלי שדרכו עוברים המטענים הרבים ביותר

 (אילת)? רומית בארץמהי העיר הכי ד

 (ירושלים)? העיר עם הכי הרבה תושבים בארץ

 (אסיה)? באיזו יבשת נמצאת מדינת ישראל

 (בבית לחם)? היכן נמצא קבר רחל אמנו

 (ראש העין)? מו של איזה יישוב בארץ מוזכרים שני איברים בגוף האדםבש

 

 כללי-ארץ ישראל והיסטוריה

יש אבנים עם לב  ,יש אנשים עם לב של אבן" -מי טבע את האמרה ובהקשר למה

 יהודית שליטה בדבר, הבריטים שהקימו הוועדה בפני עדותו בעת קוק הרב)? " אדם

 (הכותל  על

במלחמת העולם השנייה בפעולה בלבנון שהתקיימה )? היכן איבד משה דיין את עינו

 (במסגרת שיתוף הפעולה בין הבריטים לאנשי ההגנה

 (יפן -במלחמת רוסיה)? היכן איבד טרומפלדור את ידו

 ידי על מעצרים נערכו זו בשבת 21.6.1196 -ב אירעה)? השחורה השבת  מהי

 (.היהודיות המחתרות לגילוי הבריטים

 (רותם)? תחת איזה שיח התיישב אליהו הנביא כשברח למדבר

 (רחוק שח) ?מהו השם שהוצע בעברית לטלפון

 (יציאת אירופה)? "אקסודוס"מהו השם העברי של אוניית המעפילים 

 (וינגייט) ?מיהו הקצין האנגלי שהקים את פלוגות הלילה

 (הנדיב הידוע) ?כיצד כונה הברון רוטשילד

 (ויצמן חיים) ?דינה הראשון של מדינת ישראלמי היה נשיא המ

 (הירח והכוכבים, השמש -המאורות) ?מה נברא ביום הרביעי

 (הצריף של דוד בן גוריון בשדה בוקר)? מהו הצריף המפורסם בארץ

 (נ"לסה 516)  ?באיזו שנה נחרב בית המקדש הראשון

 (נ"לסה 83בשנת ) ? דש השניבאיזו שנה נחרב בית המק

 ('מ 95) ?מהו עומקה המרבי של הכינרת

 ('מ 11 ) ?מהו גובהו של הכותל

 (ר הכנסת"יו)  ?ל "מי ממלא את מקומו של הנשיא כאשר הוא נוסע לחו

 (בנימין זאב הרצל)? "אין זו אגדה -אם תרצו"מי היה חוזה המדינה ואמר את המשפט 

 (ח באייר"י)? ג בעומר"באיזה תאריך עברי חל ל

 (1191)? ישראל מדינת הוקמה לועזית שנה באיזו

 (נעמי שמר)? "ירושלים של זהב"מי כתבה את השיר 

 (פלאפל)? מהו המאכל הלאומי של ישראל

 (דוד בן גוריון)? מי היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל

 (ח"באייר תש' ה)? באיזה תאריך עברי הכריזו על הקמת המדינה

 (התקווה)? איך נקרא ההמנון הלאומי של מדינת ישראל

 (צבא ההגנה לישראל)? ל"מהם ראשי התיבות צה

 (22)? העברי' ב -'כמה אותיות יש בא
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 (פרת משה רבינו)? "מושית השבע"מהי 

 (גולדה מאיר)? מי הייתה האישה היחידה ששימשה כראשת ממשלת ישראל

 (מגן דוד אדום)? א"מהם ראשי התיבות מד

 (קרן קיימת לישראל)? ל"מהם ראשי התיבות קק

 (יעקב)'? לישרא'מי מהאבות נקרא 

 (נפתלי הרץ אימבר)? מי חיבר את התקווה

 (ג"נתב)? איך נקרא נמל התעופה הגדול בישראל

 (דוכיפת)? מהי הציפור הלאומית של ישראל

 (סוריה ולבנון, ירדן, מצרים)? המדינות שגובלות עם ישראל 9מהן 

 (שבועות וסוכות, פסח)? מהם שלושת הרגלים

 (יוסף טרומפלדור)? "טוב למות בעד ארצנו"מי אמר 

 (אילן רמון)? מי היה האסטרונאוט הישראלי הראשון שטס לחלל

 (שרת משה)? ₪ 23איזה ראש ממשלה מופיע על שטר של 

 (מגן דוד)? מהי הצורה המופיעה במרכזו של דגל ישראל

 (הרב גורן)? ל"מי היה הרב הראשי הראשון לצה

 (חיים ויצמן)? מי היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל

 (יוכבד)? איך קראו לאמו של משה רבינו

 (יפו)? באיזו עיר גר הרב קוק כשהגיע לארץ

 (הבבלים)? מי החריב את בית המקדש הראשון

 (הרומאים)? יב את בית המקדש השנימי החר

נפל בהגנה על  חודשים 13-ו 1בן , ניסים גיני)? ל הצעיר ביותר"בן כמה היה חלל צה

 (הרובע היהודי בירושלים

 (רבם של האסירים)? אריה לוין' מה היה כינויו של ר

 (83)? כמה שמות לירושלים

 (יצחק רבין)? מי היה ראש הממשלה הראשון שנולד בארץ ישראל

 (שאול)? מי היה המלך הראשון של ישראל

 (12)? כמה בנים היו ליעקב אבינו

 (אברהם אבינו)'? העולה הראשון מעיראק'מי מכונה 

 

 חידודי לשון

 (פרווה)המעיל הזה הוא לא חלב ולא בשר 

 (אגד)  נוסע פלסטר

 (נשר) מעופפת בירה

 (פרס)ונשיא מעופף  חוץ שר היה

 (תן) החיה אמרה' !תביא'

 (נחל) זורמת צבאית יחידה

 (פרווה)המעיל הזה לא בשר ולא חלב 

 (עקומה)לא ישרה על הגרף 

 (אקדח)אעשה חור בכלי הנשק 

 (אישון)קטן בעין אדם 

 (דקות)רזות כאלו יש בשעה  63
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 (גינה)דיבר נגד החצר 

 (פסל)ביטל אות האומן 

 (דלק)רדף אחריו עם בנזין 

 (רותם)קושר את הסוס לצמח מדברי 

 (חסה)ריחמה על הירק 

 (תאריך)אל תקצר את המועד 

 (עיסה)לבצק ' עשה מסאז

 (בכי תמרורים)דמעות במבחן תיאוריה 

 (רהיו)גשם חמוש 

 (כיכר)לחם בצומת 

 (יוד)אות על הפצע 

 (חול)אדמה לא קדושה 

 (לירה)לא טוב לי עם הכסף הישן 

 (דונם)זוג ישן על שטח האדמה 

 (טריקו)התעלול של החולצה שלו 

 (כרמל)הר סוכר 

 (חלה)יצא מהתנור לא מרגיש טוב 

 (בא לגן)אי סדר בא לפעוטון 

 (שוק)רגל המומה 

 ('קוטג)וילה חלבית 

 (מאפיה)דיטוריה של פושעים קונ

 (ערק)המשקה החריף ברח 

 (פיק ברכיים)לצביקה רועדות הרגליים 

 (אגזוז)אקצר את צינור המפלט 

 (מצע)סדין מפלגתי 

 (ציר)שגריר בדלת 

 (מימונה)מי סופר חגיגה מרוקאית 

 (בירה) בפאפ וירושלים לונדון , פריז

 (ל'אנג)מלאך במאפיה ירושלמית 

 (מלח)לצוות האוניה  תבלי חשוב ששייך

 (פיצה)שילם על הנזק האיטלקי 

 (פיס)השכין שלום במפעל הימורים 

 (חיטה)ניקה את התבואה 

 (בלט)רקד באופן מודגש 

 (המן)המזון המדברי נתלה על העץ בפורים 

 (קוף)שימפנזה במחט 

 (פרקט)השור והחתול האנגלי על רצפת האולם 

 (זאור)הסיני עוטף את מזונו 

 (סיכה)ר שימון דוק

 (מנחה)תפילת המגיש 

 (ציפה)חיכה לכיסוי 



 ד"בס

 

 (נשר)העוף הדורס נפל 

 (חולצה)הצילו אותה מהבגד 

 (הבריז)השרברב לא הגיע 

 (פיתה)לחם מגרה 

 (המום)הפגם הותיר אותו בשוק 

 (קומקום)המים רותחים , התעורר, התעורר

 (נענע)זז פעמיים לתוך התה 

 (דיו)נוזל לזירוז סוסים 

 (יוני)שם חיבה קיצי  ליונתן יש

 (חפץ)רצה מאוד כל דבר שאפשר לראות ולמשש 

 (אטום)החלקיק הקטן סגור היטב 

 (שניצל)נתח עוף שהצליח להימלט מהתנור 

 (ביס)נגיסה בתחילת ביסקוויט 

 (ט"מח)כלי תפירה המשמש כמפקד חטיבה 

 (מאדים)הכוכב הזה מסמיק 

 (צמות)נמצאות על הראש ולא אוכלות כלום 

 (הודו)ת תודה למדינה במזרח הרחוק אמיר

 (נימוס)קצת אדיבות והתנהגות טובה צריך לערבב מינוס בשביל 

 (מתח)עצבנות ואי שקט בין סרט לחשמל 

 (נמל)עשינו לנמלה תספורת כדי שכל שייט יוכלו לעגון 

 (דרקון)פספורט מפלצת 

 (מגב)משמר הגבול עושה ניקיון 

 (עפולה)התעופפו ממנה הגרעינים 

 (לירה)טוב לי עם כסף ישן  לא

 (מגדל)מטוס עני רוסי היה בבבל 

 (תרוץ)תמהר אל סיבה מפוקפקת 

 (סוללה)בטריית חול 

 

 חידודי לשון כפולים

 (בזבז)העוף הדורס זרק את כל הכסף 

 (דרדר)הוא שוכן בביתו גם אם יש לו קוצים 

 (צרצר)גם אם המקום לא רחב הוא ינגן בלילה 

 (קשקש)ברים שטויות אם הראש מלא בתבן מד

 (פרפר)למרות שאת אשתו חולבים הוא עף מפרח לפרח 

 (שישי)קיבלתי מתנה ביום בריאת האדם 

 (תלתל)בגבעת היישוב העתיק בצבצה קבוצת שיערות 

 (דגדג)למרות שהוא חי במים הוא גרם לי לצחוק 

 (ידיד)הושטתי זרוע לחבר 

 
 פירות וצמחים, חידות ירקות

 (משמש)נגע בפרי 

 (גזר)תך את הירק בעזרת מספריים ח
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 (בצל)ירק שאינו בשמש 

 (אירוס)פורח לפני החתונה 

 (נענע)תבלין שזז פעמיים 

 (אננס)? לאן ברח הפרי

 (מלון)פרי באכסניה 

 (ארטישוק)קרטיב בהלם 

 (חסה)ירק רחמן 

 (רימון)פרי מתפוצץ 

 (חבוש)פרי שטיפל בו רופא 

 (הרדוף)שיח שרצים אחריו 

 (רותם)קושר את הסוס צמח מדברי ש

 (פרג)פרח שממלא אוזני המן 

 
 חידות ערים

 (תל אביב)גבעה מלאכותית של אחת מעונות השנה 

 (אשדוד)להבה של קרוב משפחה 

 (עפולה) התעופפו ממנה כל הגרעינים

 (רעננה)לא עייפה 

 (הרצליה)קרויה על שם חוזה המדינה 

 (דימונה)האות הרביעית באנגלית סופרת 

 (שדה בוקר)בוי חלקת הקאו

 (ראש פינה)איבר בגוף בעונש 

 (ראש העין)שני איברים בגוף 

 (פרדס חנה)מטע תפוזים עצר לנוח 

 (חיפה)לא מת ולא שם 

 (עזה)עיר ערבית חזקה 

 (זכרון יעקב)שכח את אחד האבות נלא 

 (אופקים)ברבים  -הקו האחרון בנוף

 (יבנה)לשם הסנהדרין עברה אחרי חורבן בית המקדש 

 (בית שמש)ן החמה מעו

 (ורד הגליל) פרח קוצני מייצר שוקולד
 (יעד) תכשיט שהוא מצפה

 (קדרים) קיבוץ שבו מכינים כלי חרס
 (באר שבע) אני שואב מים וכורת ברית

 (לוטם) יישוב על שם פרח מרווני או שעיר
 (כפר סבא) יישוב לא עירוני של אבא של אבא

 (נתניה) לוקים-מענק מא
 (ן גבעי) מעיין אחורי

 (נס ציונה) דגל עיר דוד
 (פתח תקווה) דלת השאיפה

 (מבשרת ציון) מודיעה על הבירה
 (שוהם) אבן יקרה

 )נהריה) לוקים-נחל גדול מא
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 )גזר) קיבוץ כתום

 )חולדה) קיבוץ עכבר גדול

 )קריית מלאכי) כרך הנביא
 (יטירת צב) ארמונו של סמל הדואר

 (נגבה) דרומה לקיבוץ
 (יפתח) קיבוץהוא לא יסגור את ה

 (בית ירח) הדירה של המאור הקטן
 (הרדוף) קיבוץ שצומח על גדות נחלים

 (עין גדי) מעיין שיש לו מזל
 (רמת גן) 'היכולת שלה לא מגיעה לכיתה א

 (ירושלים) מה שהשאירו ההורים הגיע לים
 (יד מרדכי) חמש אצבעות ממגילת אסתר
 (חולון) שפת הים מתחברת עם כוח

 (מזכרת בתיה) לוקים-ילדה של אמתנה שנשארת ל
 (יבאר) קיבוץ שממנו אני שואב את המים שלי

 (דפנה) קיבוץ שנח על זרים
 (כרמיאל) לוקים-מקום גידול הגפנים של א

 (מנוף) עגורן שהוא מצפה
 (רחובות) עיר של בחורות מבולבלות

 (מיתר) יישוב בדרום שהוא חלק מהגיטרה

 (תל חי) גבעות מלאכותיות 18

 )ערד) 'שנוספה לו ד לא ישן

 )ירוחם) מודה ועוזב

 )רביבים) קיבוץ בדרום על שם הגשמים

 
 חידות היגיון

 (יוד האות) ?מה יש פעם ביום ופעמיים בחיים

מי . ובכל זאת נשארים בפנים, יוצאים דרך שלושה חורים, נכנסים אליו דרך חור אחד

 (חולצה) ?זאת

 (עוגן) ?מי זה. תו מחזירים אותו אלינוכשצריכים אותו זורקים אותו ושלא צריכים או

כמה יש לנו , תפוחים 533אם לוקחים שלושה תפוחים מתוך סל שיש בו 

 (שלושה) ?עכשיו

 (שמי) ?מה יש שהוא שלי ואנשים אחרים משתמשים בו יותר ממני

 (שיא) ?אז משפרים אותו, מה זה כששוברים אותו

 (בול) ?ל הארץ והעולםמה זה הדבר שנמצא תמיד בפינה ויכול להסתובב בכ

 יכולים לא עזריאל מגדלי, חיה כל) ?איזו חיה קופצת יותר גבוה ממגדלי עזריאלי

 (לקפוץ

 (ישר להיות יכול לא סיבוב) ?איך אומרים סיבוב ישר או ישרה

 (מראה) ?מה זה הדבר שאתה בתוכה ואלא יכול לצאת ממנה

 (לוש האמא) ?מי אמר למי אתה הוא בני אבל אני איני אביך

 (חור) ?מה זה הדבר שאינו שוקל כלום אבל יכול להטביע אוניה

 (אבטיח חצי) '?עם גרעינים שחורים ומתחיל באות ח, מה זה ירוק בחוץ אדום בפנים
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 (צהבהב) ?איזה צבע יודע לנבוח

 (מפה) ?יער בלי עצים וכבישים בלי מכוניות, איפה רואים עיר בלי בתים

 (11=13:23093: שעון) ?איך יכול להיות. 11יצא  93אם תוסיפו , 53לא שווה  13023

 היתה אחד לאיש ורק  איצטדיון כדורגל מלא במאה אלף איש ופתאום יורד גשם חזק

 (נרטב לא -אחד אף) ?איך זה יכול להיות -כל זאת אף אחד לא נרטבוב, מטריה

 ירדש אמר מי) ?איך ייתכן -אנשים עומדים תחת מטריה אחת ואף אחד אינו נרטב 5

 (?גשם

 (בהיר חום) ?איזה צבע לא גר בכפר

 (קומות  5) ?כמה עולה המעלית. קומות עולה מיליון דולר 5בנין 

 (ניצולים קוברים לא) ?איפה יקברו את הניצולים -מדינות 2מטוס התרסק בגבול של 

  (האוורסט)? איזה הר היה הגבוה בעולם לפני שגילו את האוורסט

 אינו הגלגלים כל מבין גלגל איזה, סטרי לדו סטרי חד מכביש שמאלה פונה כשאתה

 (הרזרבי הגלגל)? מסתובב

 (כפפה)? אבל אינה חלק מגוף האדם, למי יש חמש אצבעות

 (ביצה)צריך לשבור אותה לפני השימוש 

 (הספר שלו)? לפני מי המלך מוריד את הכובע

 (אילם)? מי האיש שלא מוציא שקר מפיו

 (על הברכיים)? תקטןעל מה תוכל לעמוד וקומתך 

 (שיערות)? מה יש לך ואתה לא יודע כמה

 (אש)? מי זאת. היא גדלה כשהיא אוכלת ומתה כשהיא שותה

 

 ...כי? למה

 (קינואה)? למה אחת מבנות צלפחד היא מאכל

 (קישוא)? למה מילת שאלה בערבית היא ירק

 (קינוח)? למה מי שבנה תיבה הוא מנה אחרונה

 (כירה)? זלמה לא טוב להשתמש בג

 (כיכר)? למה טמפרטורה נמוכה היא מעגל תנועה

 (קישוט)? באנגלית היא דבר שתולים בסוכה' יריה'למה 

 (קידוח)? למה קנס הוא חפירה

 (כיפור)? למה הגורל בצום

 (כיפה)? למה תו הוא דבר שבנים שמים על הראש

 (כילה)? למה תו הוא מגן מפני יתושים

 (קידומת) ?למה תו שנפטר הוא אזור חיוג

 (קיגל)? למה תנועה של המים היא מאכל של שבת

 (כיור)? למה בדבר שנברא ביום הראשון שוטפים כלים

 (קיטור)? למה הבן של היונה הוא סוג של רכבת

 (קילשון)? למה איבר בפה הוא כלי עבודה

 (קיסוס)? למה בעל חיים שרוכבים עליו הוא צמח מטפס

 (יקיוו)? למה אות באנגלית היא פרי

 (קיצור)? למה סוג של אבן היא דרך עקיפה
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 (קידה)? הם משתחווים' כן'למה כשרוסים אומרים 

 (כינור)? בערבית הוא כלי נגינה' אור'למה 

 (קיבוץ)? למה החבר של דורה הוא צורת התיישבות שיתופית

 (קיאק)? למה בהמה טיבטית היא אטרקציה בצפון

 (וןקיצ)? למה עדר כבשים הוא מושג במתמטיקה

 (קיפאון)? ח מהמיתולוגיה היוונית הוא כפור גדול"למה בע

 (כיסלון)? למה פינת הישיבה בבית היא נחל

 (קינדר)? למה אנשים נשבעים בסוג של שוקולד

 (כינים)? למה אחד מצינורות הדם הוא אחת ממכות מצרים

 (כיתה)? למה יחידת החיים הקטנה ביותר היא חדר לימוד

 (כיסא)? יטלמה קרבן פסח הוא רה

 (כינס)? לוקים עושה מביא הרבה אנשים למקום אחד-למה מופת שא

 (כינרת)? למה כלי למאור וכלי לכתיבה הם ים בארץ

 (קיסר)? למה אדם שעובד בממשלה הוא גם מלך

 (קימונו)? למה שיר של שלומי סרנגה הוא בגד יפני

 (כידרור)? למה נתנו חופש לשחקני כדורסל

 (קירצף)? טעלמה הניקיון לא מקו

 (כיסים)? למה זיכרון הפלאפון נמצא במכנס

 (קילו)? למה מילת שלילה היא יחידת משקל

 (קילוף)? למה מנת הקרב נפתחת ככה

 (כיתן)? למה חיה שמייללת משתמשת בסדינים

 (קינון)? למה אבא של יהושוע בונה בית לציפור

 (קיטל)? למה הגבעה התלבשה בלבוש המסורתי של יום כיפור

 (כיבוש)? ב השתלט על מדינה"מה אחד מנשיאי ארהל

 (קידוש)? ראלי מברך על היין בשבתלמה קריקטוריסט יש

 

 חידות שירים

 (חלומות של אתמול)? מה לא יכול החושך לכבות

 (כמו עמוד ענן)? איך תלך לפני העדר

 (בין אילת ומטולה)? איפה עייפתי ואשב

 (ארץ אומרים ישנה)? על מה נאמר אותה לא מצאנו

 (כמה טוב יהיה בשנה הבאה)? מה עוד תראה

 (יפ שלך'בג)? איפה את שומעת סטריאו

 (ים השיבולים שמסביב)? על אילו גלים יצא לשוט הרוח

 (ציפור קטנה בלב)? מי עושה בי מנגינות

 (הורה היאחזות-ל"הנח)? מי יצא לשדות

 (השיר ביחד )? מה עולה

 (על נהר אספירין)? איפה ישבנו

 (אם תבקשי מעלי לברוח)? תח את דלתי לך ילדה קטנהמתי אפ

 (את האור)? מה אני לא מוצא עכשיו

 (לנשום רוחותיך כבראשונה לשכב בצילך כרמל)מה אני עוד חולם ושואל 

 (את פרי גנך)? את מה תבקשי
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 (על הקיר תמונה)? איפה בבית הספר נמצאת התמונה

 (עד לשערי רקיע)? לאן נגיע עוד מעט

 (רק בגלל הרוח)עוד ננצח  למה אנחנו

 (חוף שנחל עזבו)? מה ראיתי פעם

 (השביל הזה)? מה מתחיל כאן

 (וענן בשמיו ואילן בגשמיו)? מי מצפה עוד לך

 (לתת לתת)? מה עוד תלמד 

 (מיליון חולמים)? מי מוכנים אל החלום להתקרב

 (כן היו אלה חיים טובים)? מה אומרים האופטימים

 (לך פרחים ללא מילה נגיש)? מה יקרה כשתבוא

 (אני והגיטרה)? מי חוזר הביתה

 (מול רוחות השינויים)מול מה יהיה ביתך יציב 

 (לאן שבא לך)? לאן תטוס

 (אני רק בנאדם)? מה אני

 (לעיר הלבנה)? לאן תצא ילדה אחת קטנה ובידה זרים

 (דון קישוט)? כ תמים"מי לא יהיה כ

 (לגליל)? לאן תבוא ביום אביב

 (ציון)? פלל כל בוקרלמי אני את

 (ללב המתפרע לדמיון המתפקע לאושר הנוגע)? למה להתמכר

 (הייתי נושאך על כפיים)? מה היה קורה לו היית כאן

 (י"בא)? איפה יש נערה יפה טובת עיניים

 (ללב עצוב)? למי יפה שקיעת שמש

 (כלה יפיפייה)מי תקבליני אל שיריה 

 (אני הולך במקום שאליו)? איפה היו רבים כבר לפני

 (פמלה)? מה היה ליבו הומה

 (היום ביום הזה ממש)? כ"מתי אני כבר לא עצוב כ

 (על רגעי הפחד)? על מה תספר לי קצת

 (גם אני מחייכת)? מה קורה כשהיא מחייכת

 (כמו אל)? איך הם סגדו לו

 (לרכב על גב הקשת בענן)? מה רציתי לעשות מזמן

 (שובה אלי)? מה ליבי זועק

 (מנגינות)? י בלילותמה עולה ב

 (בחצי הלילה)? מתי הם קמו

 (אור)? מה עולה מן המזרח

 (את האור שבשמים)? מה נראה אם נפתח לב אל לב

 (בך חבר)? במי הכול תלוי

 (אני הולך ואז חוזר)? מה עושה בינהם

 (שמש תקווה והמון מבטים)? מה כבר נותר כל היום

 (חלליות)? מי קוראות לי לחזור

 (על פניי)? הרוח והשמש היכן נמצאות

 (מפסגת הצחור)? מאיפה צינה נושבת

 (עמוק בפנים)? איפה הסתרנו אנחה
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 (במערות אשר בסלע)? איפה מייללות רוחות

 (מי שלחם)? מי לא ישכח על מה לחם

 (מה עובר עליי)? מה היא לא יודעת

 (כל הנרות שהדלקנו בלילה)? מי לא יגרשו את החושך

 (אש)? מה בליבי בוערת

 (ממך ניסיתי להסתיר)? מה את לא יודעת כמה

 (הזמן)? מה עושה את שלו

 (את היית אהבת נעורי)? מה לא נתתי לאיש לדעת

 (האהבה הישנה זו שברחה לי)? מה מונחת כאן ואף אחד כבר לא נוגע

 (כמו שבאת לי)? איך הלכת לי

 (רק את החובשים)? את מי השארנו בין הגדרות והמוקשים

 (מעל פסגת הר הצופים)? לך אפייםאיפה אשתחווה 

 (ננום בבגדינו במיטה)? מה יקרה כשתשקע השמש ותבוא העלטה

 (בשנה הבאה)? מתי נספור ציפורים נודדות
 (קול קורא)? מה קורא לנדוד

 (על ראש הברוש שבחצר)? היכן יש שמחה והמולה
 (שאת הזן יש לשבח)? מה יודע חקלאי פיקח

 (מחר)? מתי אני אהיה כה רחוקה
 (השפן הקטן)? מי שכח לסגור הדלת

 (ליונתן הקטן)? למי יש חור במכנסיו
 (רקפת נחמדת מאוד)? מי צומחת מתחת לסלע

 (לגליל) ?לאן תבוא איתי עם מקל ותרמיל
 (כל ימות השנה)? מתי ההר ירוק

 (בקצה השמיים ובסוף המדבר)? איפה יש מקום רחוק מלא פרחי בר
 (שאעל הד)? איפה יש ערמה של חברה
 (ח"בבוקר לח בשנת תרל)? מתי יצאו חמשת הרוכבים

 (אנשים טובים מאוד)? נמצאים באמצע הדרך מי
 (תתגשמנה כל התקוות)? מה יקרה בארץ חמדת אבות

 

 כפל משמעות

 (בגד כפת)לבוש הדוק לגוף 

 (חלטורע)הכינו תה רע 

 (ל"שיא במו)ספר רב מכר 

 (גיר אוטומטי)חלומה של כל מורה 

 (פעיל עליה)נער מעלית 

 (דנו אותו לכף חובה)הכריחו אותו לאכול מהמרק 

 (תות הנח המון)שים הרבה תותים 

 (מעור הגולה)נעלי יבוא 

 (עור לגויים)נעליה ייצוא 

 (כוהליציה)ערבב יינות 

 (שמחה לאד)שריקת הקומקום 

 (עליה לרגל)אירוע חגיגי בחיי הנעל 

 (תנועת המושבים)אוטובוס 
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 (וטפתפעילות ש)ה 'ספונג

 (מעלה גרה)בא ארצה עם גויה לשעבר 

 (במחיר הקרן)שופר זול 

 (חג שמח)רוקד במעגל 

 (בית הלורדים)קלמר 

 (המסביר לצרחן)גננת 

 (נדרש לחכות)דייג 

 (התנועה לסחרור העיסה)מיקסר 

 (11תפילת )תפילה לזיווג הגון 

 (רב קווי)יועץ טלפוני בענייני דת 

 (חוסר עונים)הטלפון מנותק 

 (הללוהו בתקע שופר)פר חשמלי במקורות שו

 (הרב הראשי)מסוכסך עם כולם 

 (קרא אותה לגזרים)הזמין ארנבת לארוחה 

 (סעודה דשינה)ארוחת לילה 

 (כופר באיכר)זלזול בחקלאות 

 (ממלא מקום)שמן 

 (הצתה אוחרת)דליקה באישון ליל 

 (היינו אח)תאומים זהים 

 (קוקו שקר)משוגע שלא דובר אמת 

 (אסיפת חורים)רשת 

 (השרץ שלפני השיערה)כינים 

 (פסיכופת)משוגע ללחם 

 (חוות דעת)בית ספר חקלאי 

 (השקיה לטווח ארוך)ממטרה 

 (מבקש מחילה)עכבר שמחפש דירה 

 (מפריז)מגזים בהקפאה 

 (קום קום חשמלי)שעון מעורר 

 (ברכה אחרונה)ברכת הרעל 

 (פחד גבהים)יראת שמים 

 (דה זרהעבו)שיעורי בית מועתקים 

 (צדיקה נסתרת)מתפללת עם סידור על העיניים 

 

 צירופים והיפוכיהם

 (שבת שלום)חול מלחמה 

 (גבעת המורה)עמק התלמיד 

 (זכרון יעקב)שכחת לאה 

 (הבית הלבן)האוהל השחור 

 (ניקוי ראש)לכלוך זנב 

 (איש רוח)אשת גוף 

 (מהירות האור)איטיות החושך 

 (אוזני המן)עייני מרדכי 
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 (אחרית הימים)הלילות ראשית 

 (בושה וחרפה)כבוד ותהילה 

 (אכל אותה)הקיא אותו 

 (בן טובים)אם רעים 

 (הברית החדשה)הריב הישן 

 (מת משיעמום)חי מהתעניינות 

 (גלוי ראש)מוסתר זנב 

 (שקר גס)אמת חלקה 

 (פתח תקווה)קיר ייאוש 

 (בני ברק)בנות רעם 

 (קבלת פנים)דחיית ישבן 

 (שלוםיונת )נשר מלחמה 

 (אב בית)אם רחוב 

 (גוש חלב)אבקת בשר 

 (אריכות ימים)קיצור לילות 

 (החופש הגדול)השיעבוד הקטן 

 (המערב הפרוע)המזרח המסודר 

 (מכת שמש)ליטוף ירח 

 (דלוקה עליו)כבויה תחתיו 

 (רמת חיים)עמק מתים 

 (עזרה ראשונה)מכשול אחרון 

 (אחרון חביב)ראשון מאוס 

 (כיםארוחת מל)צום עבדים 

 (חזר בתשובה)הלך בשאלה 

 

 רגע של אנגלית

 difficult egg  -   ביצה קשה

    -   where and whereאיפה ואיפה

 end of the postman   -   סוף דבר

 wind condition   -   מצב רוח

 short wind   -   רוח קצר

    -   animal gardenגן חיות

 book house   -   בית ספר

 on hand   -   על יד

 the lips of the sea   -   שפת הים

 walking star   -   כוכב לכת

 husband of secret   -   בעל סוד

 saw the baby   -   ראה את הנולד

 heads of boxes   -   ראשי תיבות

 in good mark   -   מן טובבסי
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 worked on him   -   עבד עליו

 wind of nonsuns   -   רוח שטות

 walked out of his dishes   -   יצא מכליו

 breaking the instuments   -   שוברים את הכלים

 age of standing   -   גיל העמידה

    -   word in the rockמילה בסלע

 mister heart   -   מר לב

    -   without bad eyeבלי עין הרע
 

 שיר ישראלי

 :לאילו מקומות קשורים השירים הבאים

 (קיסריה.." )שלא ייגמר לעולם, לי-א, לי-א"

 (מול גולן.." )כפרי הדומים שניערתי משיזף"

 (בנימינה.." )הימים היחפים של, אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי"

 (חרמון.." )תשלח ביום רוח של סתיו... ל כשהשמש חיוך אחרון"

 (דימונה.." )היי סימונה מ"

 )ים כינרת.." )גל בו לא ינוע, ארמון רב תפארת"

 )הר הצופים.." )שלום לך ירושלים.. מעל פסגת"

 )יפו.." )החודרת כמו יין לדם.. ילדה זוהי.. זוהי"

 )בית שאן.." )אני הולך ל, אני הולך, אני הולך"

 )פתח תקווה.." עת בציר הענבים, ח"בשנת תרלבבוקר לח "

 )תל אביב.." )יבנה בית ב, מי יבנה"

 )באר שבע.." )אין שירים על"

 
 איך אומרים בבוטנית

 )לגדוע את הענף שעליו אתה יושב)להרוס את הבסיס שלך 

 )להכות שורשים)להיאחז במקום 

 )גזעי/ בחור כארז)המן 'חבר

 )אש דלעתר/ ראש כרוב/ בול עץ)קשה תפיסה 

 )משענת קנה רצוץ)לא ניתן לבטוח בו 

 )צדיק כתמר יפרח)הישר יצליח 

 )צמרת הפיקוד)שכבה עליונה בצבא 

 )שושנת הרוחות)ארבעה כיווני אוויר 

 )לעקור מהשורש)לחסל תופעה ביסודיות 

 )איש אשכולות)אדם מוצלח בהרבה תחומים 

 )ראש גזר)י 'ינג'ג

 )רצב)אבל חמוד , עוקצני, קצת חצוף

 )אילן יוחסין)תיאור קשרים משפחתיים 

 )מרוב עצים לא רואים את היער)כ הרבה פרטים שכבר לא מבחינים בעיקר "כ

 )לא דובים ולא יער)זה לא קרה 

 )נתלה באילנות גבוהים)מסתמך על דברי אישים חשובים 
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 )להגיע לשורש הדבר)לחקור לעומק 

 )אדום כסלק)רואים שהוא נבוך 

 )פחה ענפהמש)משפחה גדולה 

 (התפוח לא נופל רחוק מהעץ)הבן דומה לאביו  

 )נח על זרי הדפנה)נהנה מהניצחון שלו 

 )איש תחת גפנו ותחת תאנתו)ימי אושר ושלווה 

 
 ץ"חידות דו

 )סוס)בהמת משא 

 )אבא/ אמא)ההורים שלנו 

 )דוד)אחי האב 

 )דוד)מלך ישראל 

 )דוד)מיכל לחימום מים 

 )חוח)צמח קוצני 

 )טיט)ר מעורבת בחול אדמת חומ

 )ישי)אביו של דוד המלך 

 )כרך)מילה נרדפת לעיר 

 )לול)הבית של התרנגולות 

 )מום)פגם 

 )מים)סוג של נוזל 

 )נין)הבן של הנכד 

 )סיס)מטפל בסוסים 

 )קיק)שמן דגים 

 )שמש)חמה 

 )תות)פרי 

 )שיש)משטח אבן במטבח 

 )כוך)תא חצוב בסלע 

 )וטו)אני אוסר 

 )הרה)מעוברת 
 (זיז)בליטה 

 
 מימין לשמאל ומשמאל לימין

 )רם/ מר)גבוה / אדון

 )לוח/ חול)עליו כותבת המורה / נמצא בשפת הים

 )סכר/ רכס)מחסום המוצב בפני מים / שרשרת הרים

 (קד/ דק)משתחווה / לא עבה

 )רומח/ חמור)כלי נשק קדום / בהמת משא

 )רקיע/ עיקר)שמים / 'טפל'ההיפך מ

 )נורא/ ארון)' איום'נרדפת למילה / סוג של רהיט

 )לחם/ מחל)פת / 'סלח'מילה נרדפת ל

 (ירא/ ארי)' פוחד'מילה נרדפת ל/ בעל חיים מפחיד
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 )ריק/ קיר)אין בתוכו כלום / כותל

 )צר/ רץ)לא רחב / כלי בשחמט

 )לחן/ נחל)מנגינה / מקווה מים

 )מחול/ לוחם)ריקוד / חיל

 )צוק/ קוץ)אבן או סלע מעל פני תהום / צמח דוקר

 )מת/ תם)לא חי / נגמר

 )נבל/ לבן)כלי נגינה / צבע בהיר

 )רופא/ אפור)מקצוע נחשב / צבע
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 הפעלות לאוטובוס

 חידות*

 (אפשר להפוך את זה לתחרות בין הטורים. מתחילת טור ועד סופו)טלפון שבור *

ים צריכים למצוא שיר שמתחיל באותה מכריזים על אות והתלמיד)שירים לפי אות *

 (האות

מכריזים על מילה והתלמידים צריכים למצוא כמה שיותר שירים )לא נפסיק לשיר *

 (באותה המילה

מכריזים על חפץ כלשהו והתלמידים צריכים . תחרות בין הטורים)העברת חפצים *

 (להעביר אותו כמה שיותר מהר

אני רואה . ם לתלמידים להסתכל על הדרךמעין חידון שגור... )אני רואה מהחלון*

 ...('וכו/'שמתחיל באות מ/ירוק/מהחלון משהו כחול

המפסיד הוא הטור . בוחרים שיר מוכר וכל טור שר מילה מהשיר)מילה -מילה*

 (שהתבלבל

אפשר לפני הטיול  -מבקשים מהמורה רשימת שמות של התלמידים)חידות שמות *

דות על השמות של התלמידים והשאר צריכים ושואלים חי -ואפשר גם באותו הרגע

 (לגלות במי מדובר
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 משחקים
 ?אם לא תתעורר איך תקום -פתיחה ליום 

 )לעשות לתלמידים מתיחות ולהריץ אותם קצת)התעמלות בוקר *

 ..('לקפוץ לידיים של הקבוצה וכו, נפילה לאחור)משחקי אמון *

כולם אומרים ', קדימה'כשאני אומרת . 1: דרגות קושי 9למשחק יש )אחורה  -קדימה*

. 2. גם ימינה ושמאלה, ובהתאם לגיל, ל לגבי אחורה"כנ .וקופצים לכיוון שאמרתי

כשאני אומרת . 5. כולם אומרים וקופצים הפוך ממה שאמרתי', קדימה'כשאני אומרת 

כשאני אומרת  .9. כולם אומרים אותו הדבר כמוני וקופצים לכיוון ההפוך', קדימה'

 (כולם אומרים את הכיוון ההפוך ועושים אותו הדבר כמו שאמרתי', קדימה'

 (;אבל חזק..עומדים במעגל ועושים מוראלים)מעגל מוראל *

 ריקוד ההוקי פוקי*

 

 :היכרות

ח שמתחיל באות "כל אחד אומר את השם שלו ושם של בע)סבב שמות לפי אותיות *

 (הראשונה של השם שלו

 (כל אחד אומר את השם שלו ומספר על צלקת שיש לו והוא גאה בה)ת סבב צלקו*

 (כל אחד אומר את השם שלו ומאכל שהוא אוהב)סבב מאכלים *

 (כל אחד אומר את השם שלו ועושה איזו תנועה מגניבה)סבב תנועות *

, שמים אותה בערימה ליד המדריכה, כולם מורידים את נעל ימין) סבב נעליים *

הוא אומר שם של מישהו , המדריכה מוסרת למישהו ואומרת את שמו. לונעמדים במעג

כל אחד צריך לזכור למי . אחר ומעביר הלאה וככה ממשיכים עד שעוברים את כולם

צריך  -אם הנעל נופלת. ואז מתחילים להעביר את כל הנעליים, הוא מסר את הנעל

 (להחזיר אותה למדריכה ולהתחיל שוב

מר את השם שלו ועושה את הדבר הכי מעצבן שהוא כל אחד או)סבב עצבים *

 (בגבולות ההיגיון כמובן, מצליח לחשוב עליו

כל אחד אומר את השם שלו ומשהו שהוא היה רוצה לקרוא )משהו שייקרא על שמי *

 (על שמו

המדריך עומד במרכז המעגל . מתאים יותר כשמכירים כבר את השמות)הדף נופל *

מי שהכריזו את השם . התלמידים ועוזב את הנייר שם של אחד מכריז, A4 עם דף

קורעים אותו לשניים  -במידה והנייר נפל על האדמה. שלו צריך לרוץ ולתפוס אותו

 (וממשיכים במשחק

וממשיך  ,כל אחד אומר את השם שלו וזורק כדור צמר למישהו אחר)כדור צמר *

 (כך שנוצר בסוף פלונטר, להחזיק את החוט

מישהו . קבוק ריק ונותנים אותו למישהו שעומד במרכז המעגללוקחים ב) הבקבוק*

מילים שהראשי תיבות שלהן הן האותיות הראשונות בשם של אחד  2מתחיל ואומר 

מי שעומד במרכז צריך להבין במי מדובר ולתת לו מכה בראש עם . המשתתפים

 מי שאמרו את ראשי התיבות של השם שלו צריך להגיד כמה שיותר מהר. הבקבוק
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. לפני שמי שעומד במרכז יקלוט וירביץ לו, ראשי תיבות שם מישהו אחר מהמשתתפים

 (מי שהצליחו להרביץ לו נכנס לאמצע

כל אחד מהתלמידים מדליק גפרור ומספר על . ה יותר גדולים'מתאים לחבר)הגפרור *

 (עצמו עד שהגפרור נכבה

התלמידים נייר טואלט וכל אחד בתורו חותך ולוקח כמה  מעבירים בין)נייר טואלט *

בסוף הסבב הזה מגלים שכל אחד צריך לספר על עצמו לפי . ריבועים שהוא רוצה

 (כמות הריבועים שהוא חתך

מעבירים בין התלמידים חבילת בייגלה וכל אחד בתורו לוקח כמה שהוא ) בייגלה*

ר על עצמו לפי כמות הבייגלה בסוף הסבב הזה מגלים שכל אחד צריך לספ. רוצה

 (שהוא לקח

. מקפיאים בתוך קופסה מים ובאמצע איזה חטיף שווה -מצריך הכנה מראש)קרח *

עושים סבב וכל אחד מחזיק את קוביית הקרח ומספר על עצמו כמה שיותר עד 

זורקים את קוביית , כשהסבב מסתיים. ואז מעבירים הלאה, שהקור הופך לבלתי נסבל

 ('שוברים את הקרח'נהנים מהחטיף ו, פההקרח על הרצ

 וכל ' ..הרוח נושבת לכיוון'התלמידים עומדים במעגל והמדריך מכריז )הרוח נושבת *

 עם פתקים מראש להכין כדאי. מקום להחליף צריך לגביו נכון שנאמר שהדבר מי

 (המשחק במהלך בחשיבה להיתקע לא כדי קטגוריות הרבה

ל זה יושבים במעגל וכל אחד צריך לספר ע)ך מי אתה אמור לי מהו צלצולך ואומר ל*

 (ושמימינו רק על פי הצלצול של

. מספר על עצמו עובדה כלשהי ולוקח אפרופו, המדריך פותח חבילת אפרופו)אפרופו *

לוקח את החבילה ', אפרופו'אם יש מישהו שהעובדה הזאת נכונה גם לגביו הוא אומר 

 (לוקח מהחטיף ומתחיל לספר על עצמו ועל כל עובדה

אם מישהו . עומדים במעגל וכל אחד מספר על זה שנמצא מימינו)אנדרלמוסיה *

 (וכולם מתבלגנים ומשנים מקומות' אנדרלמוסיה'זה שמימינו מכריז  -טועה/מתבלבל

-משהו משותף עם מי שלידולמצוא  עומדים במעגל וכל אחד מנסה)זוגות  -זוגות*

כ כל זוג צריך "אח.  -אפשר גם לספר קצת, אחרי שכל הזוגות מצאו משהו משותף

ממשיכים וממשיכים כשכל . לנסות למצוא זוג נוסף שיש לו איתו משהו אחר במשותף

 2עד שלבסוף מגיעים ל, פעם יותר ויותר אנשים צריכים למצוא משהו שמשותף להם

מתחילים /כולנו באותה כיתה-..קבוצות גדולות ומנסים למצוא משהו שמשותף לכולם

 ...('וכו/שירות לאומי/שירות צבאי/ישיבה/כוןתי

הם מסתובבים . מחלקים לכולם דף עם ציור של שעון, לפני שמתחילים)שעון פגישות *

, כשכולם מסיימים. בתיאום כמובן, ביניהם ורושמים בכל שעה שם של מישהו אחר

, המדריך מכריז על שעה וכולם מתיישבים מול מי שרשום להם בשעון באותה השעה

אפשר גם להכריז על נושאים מעניינים  -אם מדובר בקבוצה שכבר מכירה. ומדברים

 (שעליהם התלמידים יצטרכו לדבר

וצריך להחתים את מי שעונה על , כל אחד מקבל לוח עם כל מיני הגדרות)חתימות *

 (ההגדרות האלו

במהלך . כל התלמידים מקבלים דף שעליהם למלא ולהחזיר למדריך)נעים להכיר *

 (המדריך מקריא מהפתקים והתלמידים צריכים לנחש במי מדובר, טיולה
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 :(פעילות לזמן חופשי)חים "פז

אחד התלמידים הוא חתול שצריך . התלמידים עומדים במעגל צפוף)חתול ועכבר *

התלמידים צריכים לעזור לעכבר להימלט . שהוא עכבר, לתפוס את התלמיד השני

 ).מהחתול

. המדריך עובר ודופק על גב התלמידים .וכולם מורידים ראשיושבים במעגל )הרוצח *

כולם . 'רוצח'אותו חניך הוא ה -על הגב של אחד התלמידים הוא דופק פעמיים

 מי. נשכב לו שקרצו מי. אנשים הרוצח הורג קריצות ידי–על , מרימים את הראש

 (מת הוא גם -בניחוש טעה הוא אם. מנצח הרוצח מי שגילה

התלמידים מעבירים מאחורי הגב . עומדים במעגל ובמרכז תלמיד)מעגל מלפפון *

אפשר . מי שבמרכז המעגל צריך לנחש אצל מי המלפפון. מלפפון ומידי פעם נוגסים בו

 ..('באגט וכו, גם עם בננה

נותנים למתנדב לספר סיפור קצר בלי להשתמש במילות ) סיפור בלי מילות קישור*

 ('חר כךא'ו 'ו', 'אז', 'כמו'קישור כמו 

 *Never (אףהוא ש משהו אומר בתורו אחד כלו, ידיהם את םמימרי המשתתפים כל 

. אחת אצבע מקפל הוא –זאת עשהכן  מהמשתתפים מישהו אם .עשה לא פעם

  (משימה מקבל האצבעות כל את שמוריד הראשון

קושרים למתנדב את העיניים ונותנים לו לטעום ולזהות כל מיני חטיפים )טעמים *

אפשר להתקיל עם צמחים אכילים שנפגשים בהם בטיול כמו . ברים הביאו לטיולשהח

 ...('תאנים וכו, אשל, מלוח

ועליו להכין , כל אחד מקבל פתק עם שם של אחד מחברי הקבוצה)מתנות מהטבע *

 (לו מתנה מיוחדת מהטבע

ה והוא צריך להעביר אותה לז, המדריך לוחש באוזן מילה למי שלידו)טלפון שבור *

 (מבלי שהמילה תשתבש בדרך, עד לאחרון, שלידו וכן הלאה

והוא לוחש לזה שלידו מילה , המדריך לוחש באוזן מילה למי שלידו)טלפון מתוקן *

כל אחד אומר בקול את , בסוף. עד לאחרון, אחרת שנשמעת לו קשורה וכן הלאה

 (המילה שלו ונוצר סיפור

מנסים , קום להעביר מילה בין כולםאבל במ, על משקל טלפון שבור)פרצוף שבור *

 (לעשות את הפרצוף הכי הזוי שאפשר

, אחד אמיתי -כל אחד מהתלמידים בתורו מספר על עצמו שני דברים)אמת ושקר *

 (על השאר לגלות אילו מהמשפטים אמת ואיזה שקר. והשני מומצא

. לזוגותובינתיים כל השאר מתחלקים , שניים יוצאים החוצה)משחק הזיכרון האנושי *

כך , וכל אחד מבני הזוג מקבל שורה שונה מהשיר, כל זוג בוחר שיר שיהיה השיר שלו

, כולם מתבלגנים כדי שהזוגות לא ישבו זה ליד זה. שיחד הם ישלימו אחד את השני

בכל תור אומרים לשניים לשיר את  -ואז השניים חוזרים ומתחרים במשחק הזיכרון

 (ת הזוגות שמשלימים לפזמוןוהמטרה היא למצוא א, השיר שלהם

 ..('צבעים וכו, גובה, זוגות, זנבות, עכברים, רגילה -ויש מבחר סוגים)תופסת *

מדביקים על המצח של תלמיד שהתנדב מדבקה שעליה כתוב )משחק הכתרים *

י שאלות כן ולא הוא "ע.. 'וכו/חפץ/דמות מפורסמת/מקום באזור הטיול/שם של צמח

 (מדבקהצריך לנחש מה רשום על ה

מי . והשאר צריכים לחפש אותו, תלמיד אחד מתחבא)מחבואים הפוך  -סרדינים*

 (המפסיד הוא האחרון שנשאר לבד. מצטרף אליו ומתחבא יחד אתו -שמוצא אותו
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ושני , מכינים מראש הרבה פתקים עם משפטים מצחיקים והזויים)שיח משוגעים *

להם את הפתקים ' תוקעים'כאשר במהלך השיחה , מתנדבים צריכים לנהל שיחה

אפשר גם לאתגר בשיחה עצמה ולנהל שיחה לפי . והם צריכים לשלב אותם בשיחה

 (..'על נושא מסויים וכו, רק בשאלות', ב-'הא

ובינתיים שאר הקבוצה בוחרת חפץ , מתנדב אחד יוצא החוצה)הקומקום שלי *

י הקבוצה מספר כל אחד מחבר, כשהמתנדב חוזר. 'הקומקום'שמעכשיו ייקרא , כלשהו

הוא ייכנה אותו הקומקום , אך במקום להגיד את שם החפץ, על החפץ שנבחר לגביו

 ('קומקום'המתנדב צריך לגלות מהו ה. שלו

המדריך מסתובב עד שהוא נעצר . עומדים במעגל כשהמדריך באמצע) פיו-פיו*

צדדיו משני  מי שהצביעו עליו צריך להתכופף והשניים שנמצאים. מישהו ומצביע על

מי . לירות כדי" פיו"הידיים בצורת אקדח ולצעוק  צריכים לכוון אחד אל השני את

הם  -צעקו יחד במידה ושניהם. יוצא מהמשחק -שצעק מאוחר יותר מת

 והוא האוויר מהם לאחד שנגמר עד" …פיו, פיו, פיו"לקחת שאיפה ולהגיד  צריכים

הוא מת מהיריות של האנשים  ,והאדם עליו הצביע המדריך לא התכופף במידה. נפסל

 (בצדדיו

עומדים במעגל וכל אחד תופס בכל אחת מידיו יד של מישהו אחר כך )פלונטר *

מהפלונטר ולחזור למעגל בלי  המטרה של הקבוצה היא לצאת. מסתבכים שכולם

 (שאף אחד יעזוב יד של אחר

ת מעל יושבים על הברכיים ובמעגל כל אחד מניח את היד הימני)דפיקה מהירה *

השמאלית מתחת לידו הימנית של מי  ואת היד, השמאלית של מי שמימינו היד

מימין שייכת לו  מי שהיד הבאה. מתחיל ודופק עם היד על הרצפה מישהו. שמשמאלו

אפשר גם להעלות את רמת הקושי . השלמת סיבוב דפיקות דופק גם וכך הלאה עד

 (ת כיוון דפיקות הידייםמישהו על הרצפה ישנו א דפיקות של ולהחליט ששתי

מתנדב יוצא החוצה ובוחרים מישהו )אם היא הייתה חפץ היא הייתה מזרון *

י "ע הוא צריך לגלות מי האדם שבחרו בו, כאשר המתנדב שיצא חוזר .מהקבוצה

אם הוא היה  -למשל. והתשובות שיינתנו לו, שאילת שאלות מטאפוריות

 (?מי הוא היה..'מפורסם וכו/ארץ/חיה/חפץ

מתחלקים לשתי קבוצות שעומדות בשתי שורות אחת מול )שני כלבים ועצם *

, בין שתי הקבוצות, באמצע. הקבוצות לפי הסדר 2ממספרים את . השניה

שייך המספר צריכים  ומי שלהם, בכל פעם קוראים מספר. חפץ/מקל שמים

 (לאמצע ולקחת את החפץ מבלי שיתפוס אותם המתחרה מהקבוצה השניה לרוץ

ידי שאילת  מפורסם וצריך לגלות את מי בחר על/מישהו בוחר דמות)שאלות  21*

המטרה היא לגלות במי מדובר . 'לא'או ' כן'לענות רק ב שאלות שעליהן הוא יוכל

 (שאלות בלבד 21תוך

מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות ומעמידים אותן בשתי שורות )תחרות מריצות *

וכל מי שבטור , ת שתי הידיים על האדמהכל מי שבטור הקדמי מניח א. מקבילות

יחד הם צריכים להגיע ראשונים . כמו מריצה, האחורי תופס את הרגליים של מי שלפניו

 (לקו הסיום
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אבא , בשמלת טריקו'רק שימו לב שהמילים הם . המשחק המוכר והידוע)אקווקווה *

 (' ;..ך קופיקו'ש

 מקלות 5*

 משחק ההגדרות*

 וואה*

 תפסוני*

 פינוקיו*

 קדרים באים*

 חובה או אמת *

 

 :משחקים להליכה

ובמהלך הטיול הוא צריך , בתחילת המסלול מציג המדריך חפץ)שעיר לעזאזל *

כל עצירה עושים בדיקה אצל מי . להעביר את החפץ למישהו אחר מבלי שהוא ירגיש

 (במשימה מחויב  -ומי שהחפץ נמצא אצלו, החפץ

הוא צריך לנפח אותו ולשמור . בלון מקבל דכל אח, בתחילת המסלול)מעשה בבלון *

, המטרה של כולם היא שהבלונים של האחרים יתפוצצו. עליו לאורך כל המסלול

 (כל האמצעים כשרים. ושהבלון שלהם ישרוד

המטרה של השאר . מישהו בוחר מילה ואומר את האות הראשונה שלה)קונטאקט *

מילה כלשהי שמתחילה  אז הם צריכים לחשוב על, היא לקבל ממנו את האות הבאה

הם צריכים שלפחות , אבל. לא חייב שזו תהיה דווקא המילה שהוא בחר. באותה אות

ולכן אחד המשתתפים צריך להגיד את ההגדרה של , שניים יגידו את המילה ביחד

ואז הם ' 1,2,5קונטאקט 'ואם מישהו הבין למה הוא התכוון הוא צריך להגי , המילה

הם מקבלים  -אם הם הצליחו ואמרו ביחד את אותה המילה .אומרים ביחד את המילה

ועכשיו הם צריכים לעשות את אותו הדבר רק עם מילה , את האות הבאה במילה

אם גם . מי שנותן את האותיות יכול להפריע להם באמצע. האותיות 2שיש בה את 

 (נפסליםואת המילה והם ' ..זה לא, לא'הוא מבין באיזו מילה מדובר הוא יכול להגיד 

יישוב בארץ /הראשון חושב על עיר. יושבים במעגל)בור ועם הארץ בידיעת הארץ *

זה שלפניו צריך לנסות לחשוב על עיר באותה האות . ואומר את האות הראשונה שלה

צריך לעקוב ולנסות להבין באיזו עיר מדובר . ולהוסיף את האות הבאה בשם העיר

פשוט עוברים , יימים לאיית את שם העירכשמס. תוך כדי המשחק ואם משהו משתנה

בור ועם הארץ בידיעת 'מי שנפסל הוא . בלי הפסקה באמצע, אוטומטית לעיר הבאה

 ('הארץ

ולא צריך . רק במהלך הטיול, כמו במשחק הרגיל שעושים לפני פורים)הגמד והענק *

 (; אלא עם מתנות מהטבע, לפנק עם ממתקים

הוא יאשר או יאסור  ישהו מחליט על שיטה שלפיהמ.. )אני יוצא לטייל ולוקח איתי*

 השיטה לפי לוקח שהוא ומשהו" …איתי אני יוצא לטיול ולוקח" הוא אומר. יציאה לטיול

המחליט יאשר  -אם הדבר לפי השיטה. לוקח הוא הבא אחריו אומר מה. יוצא שהוא כך

טרה היא המ. יוצא לטיול הוא לא -אך אם הדבר לא לפי השיטה, את יציאתו לטיול

 (לעלות על השיטה ולצאת לטיול
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התלמידים בקבוצה על פתקים  כותבים את השמות של כל)הרוצח בפתקים *

את מי ' לרצוח' המטרה של כל אחד היא. ומחלקים לכל התלמידים פתק עם שם

ראה  אם אף אחד לא". רצחתי אותך"י לחישה באוזנו "שאת שמו קיבל בפתק ע

המטייל מקבל את הפתק  -והודיע על כך בקול את הקורבן' רוצח'המטייל  את

 (קורבנו והולך לרצוח אותו באותה הדרך של

כותבים שמות מוזרים על מדבקות בהתאם למספר התלמידים ) חצילים חצילים*

על המטיילים לקרוא אחד . זהו שמו למשך הטיול. שם ומחלקים לכל אחד מדבקה עם

קורא למישהו בשמו המקורי  אומישהו מתבלבל  אם. לשני בשמות שעל המדבקות

 ("חצילים חצילים"מותר לכולם לדגדג אותו עד שהוא אומר 

, למספר התלמידים בהתאם מדבקות על שונות מילים כותבים)  רק אל תגיד*

המטרה היא לגרום לכל השאר להגיד את המילים . ומחלקים לכל תלמיד מדבקה

ן על המצח ואף אחד אפשר לשחק כך שהמדבקות ה. שכתובות להם על המדבקה

ואפשר לשחק כך שהמדבקות הן על החולצה וכולם יודעים , לא יודע מה המילה שלו

 (מה המילה שלהם

כל אחד מקבל פתק עם משימה שעליו לגרום לאחד )משחק המשימות  -פירטוקים*

הוא פסל את אותו תלמיד והוא מקבל את  -במידה והוא מצליח. מהתלמידים לעשות

המטרה היא לצבור כמה שיותר פתקי . ת המשימה שלוועליו לבצע גם א, הפתק שלו

 (חשוב לשים לב שהכל נעשה ברוח טובה. משימות

כל מי . התלמידים צריכים למצוא דברים מיוחדים בטבע)מצאתי משהו מעניין  -מ.מ.מ*

. מפה אפשר להתחיל הדרכות מזדמנים. מצאתי משהו מעניין -מ.מ.שמוצא צועק מ

המנצח הוא זה שמקבל הכי , י שמוצא מקבל מדבקהכל מ-אפשר גם להפוך לתחרות

 (הרבה מדבקות

 8כל אחד מהמשתתפים סופר בתורו וכאשר מגיעים למספר בכפולות של )בום  8*

 ('טראח 5'אפשר לשדרג ולהוסיף גם . 'בום'אומרים במקום 

על מנת לגלות ' חקירה סמויה'משימה לבצע מקבל פתק ובו אחד כל )חקירה סמויה *

 (דבר מה על מי שמוזכר בפתק מבלי שהנשאל יעלה עליו

 

 :ליד המדורה

ן המטרה שלהן היא להכימחלקים את הכיתה לכמה קבוצות ש)ה פעילות על כוס קפ*

על המדורה של הקבוצה . מדורה שניתן יהיה להדליק בעזרת גפרור אחד בלבד

/ מכינים קפה, על מדורה שהמדריך ידליק בעזרת גפרור אחד -או לחילופין, שתצליח

 .( חיים תהליכים באפשר גם לדבר על הדלקת מדורה בגפרור אחד כמשל ל. תה

 .יזבטים'צ*

לחם / א ובטטות במדורה"תפו/ סמורס/ מרשמלו על האש/ פונדו)ארוחת מלכים *

 ...(.'וכו/ פויקה/ מטפונס/ אש

כל קבוצה מכינה ו קבוצות 2 -ל מתחלקים -'דגלים 2'על משקל משחק )מדורות  2*

קבוצה היא לכבות ל המטרה של כל קבוצה. מדורה במרחק מסוים אחד מהשני

ר לכבות אפש  .דולקת הםותוך כדי להשאיר את המדורה של, את המדורה היריבה

כל קבוצה ל כדי להבדיל בין חברי הקבוצות אפשר לחלק. בעזרת מים או חול

 .(סטיקלייטים/ צבעים 2מדבקות זוהרות ב



 ד"בס

 

נותנים לכולם כמה דקות . כל משתתף מקבל דף וכלי כתיבה)מה לזרוק למדורה *

, זה יכול להיות תכונה לא טובה. מה הייתי רוצה לזרוק למדורה -למחשבה וכתיבה

כשמסיימים . 'לזרוק למדורה'מגונה או כל דבר שהיינו רוצים להיפטר ממנו ו הרגל

אפשר , אם הקבוצה מגובשת ומרגישה בנוח. כל אחד זורק את הפתק לאש -לכתוב

 (.גם לשתף ולתת עצות זה לזה

 

 הפעלות ללילה

דקות להסוות את עצמם  13לקבוצה  נותנים -משחק מחבואים משודרג) תהסוואו*

 (יוצא לחפש אחריהםואז , בשטח

.  המטרה היא להגיע מנקודה אחת לשניה מבלי להיראות ולהישמע) התגנבות יחידים*

אפשר לשדרג את זה ולעשות מעגל גדול שבמרכזו עומד מתנדב עם עיניים קשורות 

במידה . המטרה של כולם היא להגיע עד אליו מבלי שהוא ירגיש וישמע. ורובה מים

 (עליו לירות לכיוונו -ו שמתקרב אליווהמתנדב במרכז מגלה מישה

 ...('מה צפוי מחר וכו, משהו שלמדנו, איך הרגשנו, מה ראינו, איפה היינו)סיכום יום *

פתיחת , גלגולים, קרב תרנגולים, ש"מירוץ שליחים בתוך השק)שים "תחרויות שק* 

 ...('וכו שים"מידת נעליים בתוך השק/ גיל/ להסתדר לפי גובה, שים בלי ידיים"שק

 ודמיון מודרך הרפייה*

 ים'מעגל מסאז*

מקבל דף ועט וכותב את החלום שהוא  כל משתתף) לפעמים חלומות מתגשמים*

אפשר קמים כשבבוקר  -במידה ויש זמן אפשר להתפרע .רוצה לחלום בלילה

 (לעשות סבב ולגלות האם מישהו חלם את מה שכתב

 סיפור לפני השינה*
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O.D.T 
 :חבל

 משיכה בחבל*

צריך )צריך להתיישב ולקום רק בעזרת החבל . קושרים את החבל ועומדים במעגל*

 (למתוח אותו חזק

חוץ )צריך שכולם . כך שהחבל צמוד לגב, קושרים את החבל ועומדים בתוך המעגל*

 ייצאו מהמעגל מבלי שהחבל ייפול( משניים

במרכז . וכולם עומדים מסביב או עושים עיגול מחבל, מציירים מעגל על האדמה*

צריך לתפוס את , מבלי להיכנס למעגל, בעזרת חבל נוסף. המעגל מניחים בקבוק

 .הבקבוק

והוא צריך , בוחרים מתנדב קל משקל. כולם עומדים במעגל ומחזיקים את החבל*

 .לעמוד על החבל ולהקיף את הקבוצה

וכולם צריכים לעבור , ודעמ/עושים מהחבל פלונטר וקושרים אותו משני הצדדים לעץ*

 .לצד השני מבלי לגעת בחבל

 לימבו*

לכל . קבוצה מכל מתנדב ובוחרים קבוצות לשתי מתחלקים) במאבק חיפושית *

לאחר מכן . מסוים בקשר היריבה מהקבוצה המתנדב את לקשורקבוצה יש דקה 

 (עושים תחרות ריצה בין שני המתנדבים

 

 :כדור

כ עושים את אותו "ואח, שהכדור עובר בין כולם למסור את הכדור מאחד לשני עד*

 .אבל מהסוף להתחלה, אותו הדבר -ואז. כמה שיותר מהר, הדבר באותו סדר

 כדורגל*

 חיי שרה*

 כדורגל סיני*

 *21 

 מת -גוסס -חולה*

 

 :אחרים

המטרה היא להסתדר . עומדים במעגל וכולם מחזיקים ידיים בהצלבה)הצלבות *

 (את הידייםבמעגל רגיל מבלי לשחרר 

, הקבוצה צריכה להגיע למצב שבו כל אחד מהמשתתפים יושב על מישהו)אופנוע *

, לעמוד במעגל ולפנות עם הגוף לכיוון מי שמימינם -הדרך. ובמקביל מישהו יושב עליו

אם הקבוצה עלתה על זה מהר . להתיישב -ולאט ובזהירות, להצטמצם כמה שיותר

 (בצורה הזאת כמה צעדים מבלי להתפרקאפשר לאתגר ולתת להם משימה ללכת 
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 סיפורים
 

 פיכה דאומה

 .פיכה דאומה -ומשה, היה תהיה לידה טקנה

שמה . וכלן להכה פיכה דאומה לרקב תואה, לחתה בסתא לש פיכה דאומה, מוי דאח

 .וס וצימ'טיצ, מבמה, סיבלי, קושולדים, גועיות, פתוזים, בלס פתוחים

 "הל, הל, הל, הל, הל, הל ,הל: "לוהכת פיכה דאומה ורשה

 .אב האזב.. ם-ו-א-פ-י-ת

 "?נאל תא לוהכת. פיכה דאומה, פיכה דאומה"

 ."בסתא לוחה דאום דאום. לבית הבסתא"

 .להך האזב

 'קוט, קוט, קוט'. אב האזב לבית הבסתא

 "?זי מה"

 "פיכה דאומה, נאי"

 "תפוווווח"

 .כינס האזב ורטף תא בסתא

 'קוט, קוט, קוט'. אבה פיכה דאומה לבית הבסתא

 "?זי מה"

 "פיכה דאומה, נאי"

 "תפוווווח"

 "?לך-לך לוך-מלה שי לך נעיים דוגלות לוך, בסתא בסתא"

 "יריקתי, דכי לתרוא תואך בוט תויר"

 "?לך-לך לוך-מלה שי לך נאזיים דוגלות לוך, בסתא בסתא"

 "יריקתי, דכי למשוע תואך בוט תויר"

 "?לך-לך לוך-לוך מלה שי לך הפ דגול, בסתא בסתא"

 !"דכי לרטוף תואך"

 !"צהילו! צהילו"

וצהיל תא , ריה הדייץ באזב' מוב, מוב, מוב'. צר הדייץ לבית הבסתא. משע הדייץ

 .בסתא ופיכה דאומה

 ):להוך בוט, פוס בוט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ד"בס

 

 ...שפן שלא שתה

 .שפן שלא שתה שנה שלמה שום שוקו שתה שלוק שלם של שוקו

 !שפן שוטה שכמותך: יתה שםפנה שכנה שהששאלה 

 ?שנה שלמה שלא שתית שום שוקו

 ..שודה, שיידר, שוקולית,פס 'שתית שוו

 !?שנה שלימה שבלי שוקו -שאבין 

 שתק שניה שלאחריה, שמריהו שמו, שתק שפנינו

 שלשום שמעתי שיר של שושנה שמארי: שבר שתיקתו

 ..שתיתי, כנעתי'שמעתי שת. שוקו-שהנושא שלו

 .שם שכנתו של שפנינו -אגה שיפרהש !!!שערוריה

 !שערוריה שלא שיערתי שתיתכן שכמותה

 שמעת שיר שטותי של שושנה שמארי

 !!!שומו שמיים -שגרם שתשתה שוקו

 שיערתי: שמריהו שבר שנית שתיקתו

 -שאת שכנה ששומעת שירים של שושנה שמארי

 ,שירים שקטים, שירים שאהבנו. שרבבה שיפרה -שטויות

 ,שירים שעם שלם שומע שישים שנה, שירים שמרגשים

 ..שירים שמונעים שיכחה של שנים שאסור שנשכח

 ...שנים של שיחרור, שנים של שיתוף,שנים של שיקום

 שתקה שיפרה שבע שניות שאחריהן שלחה

 .ששברה שתי שיניים של שמריהו" שטוזה שוודית שטוחה"

 שאלה, שפרה שהבינה שעשתה שטות, שמריהו שתק

 !?שאכין שוקו -שמריה: אליםשאלה שלא שו

 .שמריה שתק

 ?שאכין שוקו-שמריה

 .שוב שתק שמריה..

 !"שוקו, שמריהו, שוקו"

 שתק, שתק שעתיים, שתק שמריהו שעה

 ,שתק שבועיים, שמריהו שבוע

 ...שלוש,שנתיים, שותק שמריהו שנה

 -שותק שמריה שותק

 ...שד שצם שיום שזה

 ...אין על מה לדבר" שין"ובלי " שין"אין  -שהרי בלי שיניים

 :ורק שח שמריהו

 !?למה, למה לא לגמתי לימונדה

 

 

 



 ד"בס

 

 הדרקון הלא נכון

 . בארץ אחת של אגדות, ןהיה היה פעם דרקו

 . מחייך וחושף זר שיניים חדות,  שריון -דרקון ענק וירוק

 ,כמו לנחשים, חלק ומבריק היו לו רגליים של אריה ועור

 .גם שלושה ראשים -מספיק  ואם זה לא, וגם כנפיים של ציפור

 ,מאפו יורק אש וזפת, יושב לבדו על סלע רותח

 .עוד מטפחת נשרפת -ובכל פעם שהוא מנסה לקנח

 .ותשש עיניים סגול, של שלושה ראשיםדרקון שמקפיא אותך במבט 

 .אחת לא יישן חמישים לילות -אם יראה אותו ילד רק פעם

 .ותכל נסיכעל דרקון אכזרי שאוואין בית בו אין שיחה 

 .וארוחה בלי נסיכה היא לא ארוחה לרוחו

 ,מלכודות חיכו לו בכל הפינות, ציידים נחמדים רדפו אחריו

 .תכדי להרשים נערות עדינואבירים גיבורים יצאו אל הקרב 

 .עשיר -ומי שמוציא אותואמרו שבעין שלו יהלום 

 .שודדים חיפשו אותו לילה ויום לגנוב לו אוצר מאחד הראשים

 -ולכן הקפיד להיזהר, זאת ידע הדרקון, לם רק נגדוכו

 .ראש אחד תמיד נשאר ער -כששני ראשים הלכו לישון

 ,קטן שנאו אותו מגדול עד

 בגללו בלילות לא חצו את הרחוב ואיש לא חשב שהוא לא מסוכן

 . ואולי הוא בעצם דרקון טוב

 ורק אלוהים יודע .זאת לא אשמתו שהוא מצויד בשלושה ראשים

 .א היה מסתפק בראש קטן אחד ובכתף אחת רכה להניח אותו עליהשהו

 .ופניו מאוסות, וגופו נחשי, והוא מצטער שהוא נוחר

 .ואין מה לעשות, אבל ככה הוא, הוא היה רוצה להיות משהו אחר

 ,הדרקונים הרעים התחילו ממנו לברוח, דרקון מחפש אהבה וחולם

 .את הם לא יכלו בשום אופן לסלוחועל ז, טוב לעם הרשע שלהם -הוא הוציא שם

 ,להסביר שהוא רק מחפש ידידים, תאילו ידע לדבר לפחו

 .והוא מעדיף קצת גבינה וזיתים, ואין לו עניין ואכול נסיכות

 ,שחיפש חברים להושיט להם כף , דרקון חביב רגיש ובודד

 .אבל קשה מאד להתיידד עם אחד שנושם עליך אש מהאף

 ,בא אביר ותקע בו חרב מקרוב, ובוקר אחד הם הגיעו אלי

 .ואיש לא חשב שאולי הוא טוב, וכולם חגגו כשהוא מת מפצעיו

 ,שמש אביב בשמים זרחה, עשרים נסיכות מחאו כפיים

 .ושלושה ראשים עצומי עיניים שכבו בשורה על הסלע החם

 ,שלחו יד אל העין שלו הסגולה, שהגיעו מהם למקום, השודדים

 .היה יהלום אלא דמעה גדולה אבל מה שנצץ בתוכה לא

 ואיש לא היה שם עצוב כשהוא התמוטט ונפל על גחון

 .נכון-את הדרקון הלא, וככה הם הרגו שם שוב

  



 ד"בס

 

 אגדה אורבנית
הייתה , בין מסעף למחלף, בין כביש חוצה לכביש עוקף, בארץ אורבניה בין חניון לקניון

 .ויהי הדבר לפלא, פעם פיסת אדמה קטנה
בין מדרכות , בינות לקניוני פאר ענקיים וכבישים תלת מסלוליים, הבארץ אורבני

מול מחלפי ענק ורמזורים תלויים היה הייתה פעם , משתלבות לבין כבישים עוקפים

 .פיסת אדמה קטנה

 
עם נחיל נמלים , פיסת אדמה חולית שתי אמות אורכה ושתי אמות רוחבה, כן ילדים

ח לכף רגלו על תלולית ואפילו כלב בית המותיר ונחליאלי המוצא מנו, הבונות את קינן

 .ויהי הדבר לפלא. בה את רישומיו
. מסלולים מהירים ופקקים אדירים, פיסת אדמה שלמה בארץ שכולה אוטוסטרדות בטון

עד מהרה פשטה ! ?האמנם" כבישיזם"קצת חול בארץ שבה האמונה השולטת הייתה 
, ם סקרנים לחזות בשכיית החמדההשמועה ומכל קצוות אורבניה נהרו אלפי אזרחי

, "אומרים שדבר כזה יש מתחת לכל הכבישים שלנו"אמר אב לבנו " ?אתה רואה"
בין , מגרש חנייה דו מפלסי הוכשר לא הרחק משם, כיתות על מורותיהן באו למקום

קיוסקים ופיצריות התמקמו ממול וסוחרי סדקית פרשו את , הקניון הסמוך לקניון הסמוך
הגשר האנכי שנבנה אל מול המדרגות הנעות וגם שלט מאיר עיניים  מרכולתם על

מרכז טבע גדול עם  -' ההיפרחול'כאן מתוכנן ", חמישים אמה קומתו הוצב במקום
נחלים והקלטות נדירות של ציוץ ציפורים ומעל הכל ריבוע , תמונות של פרחי בר

הסבירו למטיילים כיצד מדריכים לטיולים בחול ". חנייה בשפע, בואו בהמוניכם! אדמה
המהנדס שתיכנן את כביש : עניין של טעות תכנונית נדירה -נוצר כתם החול המופלא 

האורך החוצה את אורבניה מתח בעיפרון קו דק מדי ואילו לסוללי כביש הרוחב של 
כך שלמקימי מגדל המשרדים הענק לא נותר אלא , המדינה נגמר בדיוק האספלט

זה מוכיח שאיתני הטבע חזקים מכל ", וע האדמה המוזרלהשלים עם קיומו של ריב
התלמידים הנהנו בראשם בהסכמה , התלהבו המדריכים" כביש ותגרת ידו של האדם

 ."אל נא תעקוף נטוע"ופצחו בשירת 
סוף סוף לא בכל יום מוצאים פיסת , גם הרשויות גילו עניין בפנינה התיירותית החדשה

כדי לשמור את חלקת החול הזעירה נשלחו  אבל. אדמה פנויה באורבניה הקטנה
דחפורים אדירי שן הובאו למקום . פקחים ושוטרים, למקום אדריכלי נוף ומהנדסים

הפיסה שרק קומץ . מתחת לפיסת החול( ותחנת דלק)וחפרו מנהרה תת קרקעית 
גרגירים נשרו ממנה הוגבהה מעט כדי לאפשר למבקרים לראותה גם בחולפם על 

אבל זאת , את שוליה שממילא היו דלילים למדי קיצצו מעט. ירהגשר בכביש המה
גם שלט , כמובן לטובת הצבת משקפות מיוחדות ויתדות לגדר המקיפה את השמורה

וצידו השני הושכר לחברת שילוט חוצות שדאגה , ננעץ באדמה" חול לא לגעת", גדול
 להאיר בלילה בנורות ניאון חדישות את החול הנכסף

בין , בין כביש חוצה לכביש עוקף, בין חניון לקניון" כבישיסטים"ארץ של בארץ אורבניה 
מסעף למחלף הייתה פעם פיסת אדמה קטנה אמתיים אורכה ואמתיים רוחבה ויהי 

 .ומשם המשכנו לשופינג. הדבר לפלא
 

 

 

 

 

 

 

 



 ד"בס

 

 הדרקון אפרים

  ,בתוך מערה עמוקה עמוקה  ,רחוקה, בארץ אחת רחוקה

  .קראו לו אפרים ,וראגר לו דרקון איום ונ

  ,מפרשים כנפיים גדולות כמו ,היה לאפרים שריון קשקשים

  .כשאפרים צחק האדמה רעדה ...זנב ענקי ובטן כבדה

  .היו לאפרים שבעה ראשים -מרשים ומה שהכי

  בינות להרים בוקר אחד  .שבעה ראשים, כן כן

  :שלף את חרבו ובקול קרא .הופיע אביר על סוס אבירים

  ,כי אני האביר יששכר לב זהב .צא מתוך המערה, החוצה אפרים צא"

  !"לדו קרב, הדרקון ,מזמין אותך

  .השמים צחקו וצחוקם התגלגל עד ,צחקו שבעת הראשים של אפרים

  ,הו האביר בן בלי שם, אביר בן בלי דמות, הו"

  ?תלחם האתה בדרקון הנורא

  .יר היוצא מול דרקוןכך מנהגו של אב ,והמשיך בדרכו אך תמיד התאושש

  .קצת מזיע, עייף קצת ,ולבסוף הגיע

 -אני סופר עד שלוש" :שהניף את חרבו ואמר בלי לחשו

  ,הפסיקו אז אפרים!" רק רגע" .."שתיים, אחת

  ?לא תנוח מעט, לא תשתה, לא תאכל ,קט חשוב רגע, האביר לב זהב"

  ?נלחם על בטן ריקה ומי זה ,הן עברת דרך קשה וארוכה

  ?דם כבר לשפוך? וכבר חרבות !עדיין מוקדם, כשיו תשע בבוקרע

 "?אולי במקום זה תשתה כוס קפה !לא יפה, בהחלט לא נאה האביר

  .בשריון המוצק, בשבעת הראשים ,הסתכל האביר יששכר בדרקון הענק

  ?שנחיריו פולטים אש וראשים לו שבעה ,בדרקון הנורא שבטנו כה עבה

 !"ברח לפני שאפרים נורא יתרגז !חזור אל תעזל, ברח מהר, ברח אביר

  .לא נסוג לאחור, לא נרתע, לא נבהל ,אמיץ לב וגיבור, אך האביר יששכר

 !צא מתוך המערה ולקרב התייצב! צא החוצה מוג לב"כך קרא , "צא החוצה דרקון"

  !"הנני האביר יצאתי אליך ,כי אם תסתתר נחבא אל כליך

  ,וכיוון שהאביר את דברו מקיים ,יםוכיוון שהאביר לא לשווא מאי

  .לא ראה יששכר לפניו כל מוצא ,לצאת לא יצא, וכיוון שאפרים

  ?וכי הייתה לו ברירה ,ונכנס למערה, נפרד מסוסו

  .חשכה מסביב ,אין נתיב, אין בה שביל ,והמערה עמוקה וקרה

  .לא פעם מעד, לא פעם נחבל ,האביר יששכר לאיטו צעד

 "?אפשר עם חלב: "ובשקט שאל ,הזנב, בהג, בחן את הבטן

  ,עם שניים סוכר כמו שאהב ,אז הגיש לו אפרים קפה בחלב

  .וגם הוא הצטרף לשתיית הקפה ,הוסיף גם עוגות ודברי מאפה

  .לגם לאיטו מכוסו האחת ,האביר לב זהב העשוי לבלי חת 

  !די פשוט החשבון, לא קשה לנחש  ?וכמה לדרקון, כוס אחת לאביר

  קפה דרושיםוכי כמה כוסות של 

 ?לדרקון שהוא בעל שבעה ראשים



 ד"בס

 

 לשם מה קיימים יתושים בעולם

 ?לשם מה קיימים יתושים בעולם

 ?לשם מה קיימים, יתושים

 דם אדם מוצצים, מטרידים ועוקצים

 .הדם מתקיימים ורק גרוד גורמיםמן 

 ?לשם מה הם בכלל קיימים

 יתושים קיימים בשביל צפרדעים

 ובשרם לחיכם הוא ערב וטעים

 !קיימים הם בשביל הצפרדעים

 

 ?לשם מה קיימות הצפרדעים בעולם

 ?לשם מה קיימות, צפרדעים

מקרקור כבר , בביצה הן עומדות

 צרודות

 .מיתושים מתקיימות וחירוש רק גורמות

 ?לשם מה הן בכלל קיימות

 צפרדעים קיימות בשביל החסידות

שאותן הן בולעות ועל רגל אחת 

  .עומדות

 !קיימות הן בשביל החסידות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?לשם מה קיימות חסידות בעולם

 ?לשם מה קיימות, חסידות

 ,משחיתות השדות, הן תמיד נודדות

 רס גורמותרק לה, גם אינן חכמות

 ?לשם מה הן בכלל קיימות

 מביאות ילדים, זה ברור, חסידות

 .אשר יהיו אנשים נחמדים

 !חסידות מביאות ילדים

 

 ?לשם מה קיימים אנשים בעולם

 ?לשם מה קיימים, אנשים

 הם הופכים עולמות ועושים מלחמות

 ?לשם מה הם בכלל קיימים

 קיימים הם בשביל היתושים

 !אשר קיימים מדם אנשים

 
 לכן אל תתגאה אדם

 .ואל תרבה קושיות

 לכל יצור כאן בעולם יש סיבה לחיות

 ואל תפגע נא ביתוש שעל אפך עומד

יבוא יום ובגללו עוד ילד יוולד



 ד"בס

 

 הסיפור האמיתי -כיפה אדומה

 ,בוקר אחד התחשק לזאב

 ,הוא היה קצת רעב, איזה משהו טוב

 ולכן הוא הלך ודפק על דלתה

 .קתהשל סבתא שגרה לבד בב

 !זוועה ואימה! הוי -סבתא פתחה 

 !שיניים חדות ולשון אדומה

 ,כך זאביק שאל" ?כנס 'אפשר ל"

 .וסבתא תקעה בו מבט מבוהל

 ,אוי שכחתי שלא פותחים דלת לזר

 .יותר לא הספיקה לומר, וזהו

 ,אבל סבתא הייתה די כחושה ונמוכה

 .זאת לא ארוחה: "וזאביק ילל

 ,מצב'סבתא בכלל לא שיפרה ת

 ."הבטן נדבקת לי תכף לגב

 

 :סביב למטבח התרוצץ ויבב

 !אני כל כך רעב! רוצה עוד מנה'אנ

 ,יש לי צורך בילדה טעימה

 "?אולי אחכה לכפה אדמה! הי

 ,עכשיו היא ביער, היא תכף תופיע

 ."אבל עוד דקה היא תגיע לשער

 ,התעטף במעיל, מהר הזאב

 ,סרק בצד שביל, נעל נעלים

 ,ב בכורסהיש, חבש לראשו כובע

 ,כפה אדומה נכנסה. וחיכה

 :הסתכלה ואחר כך אמרה, עצרה

 :סליחה שאני מעירה, סבתא"

 ?למה יש לך אוזניים גדולות כמו סירה

 "!נכדתי הקטנה, כדי לשמוע היטב"

 . כך במתק לשון הזאב לה ענה

 

 ,ויש לך עיניים כמו שני פנסים"

  .חייך הזאב ושפשף בריסים, כן

 -בה יותר קללראות אותך ככה הר

 !העלית במשקל -נדמה לי שגם 

 ,לקלק הזאב את שפתיו בלשון

 ,תכנן איך ייקח את הביס הראשון

 אחרי סבתא צמוקה בטעם של קש

 !כיפונת תהיה כמו תפוח בדבש

 

 :אז אמרה הילדונת ברב תימהון 

 !שיגעון, איזה מעיל של פרווה, סבתא

 :זה הרגע לשאול, קרא הזאב! לא

 ?כזה פה גדול סבתא למה יש לך

 ,כך או כך, אבל לא משנה מה תאמרי

 ,עוד רגע או שניים אבלע גם אותך

 ,כפה אדמה אז משכה בכתפיים

 ,רגליים'פסקה ת, זקפה את הגב

 יד אל הכיס מאחור'הכניסה ת

 . והוציאה אקדח אוטומטי שחור

 ,כיוונה וירתה בו שלוש יריות

 .ומיד הוא הפך לזאב מת מאד

 

 ,גשתי אותהאחרי חודש בערך פ

 ,מטיילת ביער מול פתח ביתה

 ,ילדותית, בלי שכמיה אדומה, אבל

 .וגם בלי כפה אדומה ושטותית

 .שינוי מהמם של ממש חל בגברת

 .עכשיו התעטפה בפרווה נהדרת

 ,היא אמרה לי, שלום

 האם שמת כבר לב

 ?למעילי המקסים מפרוות הזאב
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 סיפור ההד

 .לא שההד השוכן בו עונה על כל שאלה ומשאלהישנו עמק מופ, בין הרים וגבעות

 :אל העמק הזה הגיע עלם צעיר המתלבט מה לעשות בקשר שלו עם נערתו

 
 ...עלמה... עלמה   .אתה ודאי יודע על מה, מזמן אני רוצה לדבר איתך, הד יקר

 ...אה... אה... אה   .פגשתי בחורה נאה, צדקת הד יקר

 ...אתה... תהא   ?מה שאיפתה -אך עדיין לא אדע

 ...אודם... אודם   ?כיצד עושה היא את עצמה יפה כמקודם, אך אמור לי ההד

 ...טבעת... טבעת   ?ומה היא רוצה להשיג כשהיא מצטבעת

 ...גיל... גיל   ?מה היא מנסה להסתיר בתרגיל

 ...תן... תן   ?ומה תאמר לי כשנתחתן

 ...הב... הב   ?ומה תגיד בראותה תכשיט זהב

 ...וילה... וילה   ?יא תרצה שאביא להומה ה

 ...לא... לא   ?האם תכבד את בעלה ותשמע בקולו

 ...כן... כן   ?האם תרצה את הרגליי לתקן

 ...מר... מר   ?התוכל לומר, ומה יהיה גורלי

 ...נסה... נסה   ?האם כדאי לי בכלל להינשא, אם כך ההד

 ...יּ  וא... יּ  או   ?איך זה להיות נשוי, מה אתה חושב

 ...רע... רע   ?איך יהיה לחיות בלי הנערה

 ...אותה קח... אותה קח   ?ומה אעשה כדי שאשכח אותה

 ...חול... חול   ?ומה היא תיתן לי לאכול

 ...עוני... עוני   ?ומה צפוי לאדם כמוני

 ...ריב... ריב   ?ומה יהיה גורלי אחרי שאת חיי על מזבח הנישואין אקריב

 ...לך... לך   .אני הולך, דרב תודות לך הה

 
 -אפשר גם להוסיף

 ...רע... רע  ?הּ  ואיך זה להיות מור

 ...איך... איך   ?ואיך זה להיות מדריך
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 )בגרסה חינוכית יותר)סיפור ההד 

 .איש וילדו הקטן טיילו יחדיו ביער

  .לפתע מעד הילד ועיקם את רגלו

  .בכאב הילד צעק" ייַא"

 .ההרים מן קול לו ענה" ייַא"

  "?מי זה"הסתקרן וקרא , שהקול הפתיעו, הילד

  "?מי זה"הקול ענה לו 

  :מאוכזב ומעוצבן מכך שלא קיבל תשובה צעק הבן

 "!?מי אתה! פחדן"והקול ענה לו , !"?מי אתה! פחדן"

  "?מה קורה כאן, אבא: "הביט הבן באביו בתמיהה ושאל

 .השיב לו האב" שים לב"

  .צעק האב!" ותךאני אוהב א"

 .השיב לו הקול מבלי להתמהמה!" אני אוהב אותך"

  "!אתה נהדר"

 .השיב הקול!" אתה נהדר"

 .עדיין לא ממש הבין מה קורה, הבן שהיה מופתע מכל העניין

  :הסביר לו האב

  ,'הד'אנשים נוהגים לכנות תופעה זו כ"

 ."החיים"אבל למען האמת יש לכנותה 

  .חזרה מה שאתה מעניק להם החיים תמיד מעניקים לך

 .החיים הם המראה של פעולותיך

 !תן עוד אהבה? רוצה אהבה

  !תן עוד אכפתיות? רוצה עוד אכפתיות

  !תן הבנה וכובד? רוצה הבנה וכבוד

  .היה מבין וסבלני יותר בעצמך? רוצה שאנשים יהיו מבינים וסבלניים יותר כלפיך

 ."חוק טבע זה חל מכל מישורי חיינו

  .ים מעניקים לנו חזרה את שאנחנו מעניקים להםהחי

  .התנהלות חיינו אינה מקרית

 .התנהלות חיינו הנה מראה של מעשינו
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 כיפה חלוצה
 .בדם לי ארשתיך בגורן לה אמרו רבים חלוצים אשר, נמרצת חלוצה הייתה היא

 לה קראו מפולניה שעוד למרות) שלגיה היה כינוה אשר והכינוי ולבן צח היה עורה

 .(קה'רוח

 .מפולניה לא -מאמצת אמא לה סידרו לקיבוץ כשהגיעה

 ; במושבה עבדה ערב עד מבוקר. אמה בעיני חן למצוא כדי הכל עשתה שלגיה

" ?לך קשה לא, הי: " החבריה וכששאלוה. כנופיות והניסה הרים הקימה, כבישים סללה

 ."תצילנו צרה מכל, חיינו היא העבודה: " ענתה

 .לעמלים מרק והכינה המשותף במטבח רבים ימים עמדה נחה לא החלוצה האם

, מקומטת, שחורה -בבואתה אליה ניבטה, הגדול המרק סיר את בנקותה, אחד יום

 .ולהבנות לבנות ארצה באנו אנו. פניה על התפשט חיוך. ומפוצל פגום שיערה

 "?האמיתית החלוצה היא מי, צנונית וגם מלפפון, הקיר שעל גדול סיר"

 ."פשיתוח עליה עברית מדינה. גזעית הכי החלוצה את: " מיד ענה רוהסי

 האנופלס בעקיצות טיפלה כשהאם, אחד שיום עד יום מדי התקיים זה שיח דו

  את: " ענה והוא לסיר פנתה, חיבה למילות נואשות זקוקה והייתה מהלילה

 ."חברמנית ממש שלגיה אבל גזעית הכי החלוצה

 את קח, ה'יוסק נא שמע: "טובה וביקשה ליוסקה פנתה דומי וזעם חימה נתקפה האם

 ."ה'הבוטק את תשכחי ואל ה'הביצותק לעבר הרחק, ה'רוחק

 ולהסתתר הסמוך לכפר להמלט לשלגיה ויעץ, והרעות האחווה מחוסר נדהם יוסקה

 .הגדול בסליק

  לספר בוז: "עליז שיר לעצמה ומפזמת חוביזות אוכלת הביצות בין רצה שלגיה

 ."הלבן לספר בוז ,הלבן

 קיבלו ח"הפלמ מלוחמי, גאים בחורים כמה ראתה שלגיה. הארץ על השתטחה לפתע

. 'ד צביקה. 'ג צביקה. 'ב צביקה. 'א צביקה: היו המחתרתיים שמותיהם. פניה את

 .צביקה לו קראו באמת כי -קה'ומוט. 'ו צביקה. 'ה צביקה

, ומלט בטון שמלת נלבישך, יתדאג אל. שתגיעי מורס אותות קיבלנו: "לה אמרו הם

 לשמחה בכדי." חברים לאסיפת העניין את נעלה ואנחנו מהמשק תפוחים תאכלי את

 .עליז קומזיץ עשו

 :לפניכם הוא הרי הסוף אבל יבוא ההמשך

 :החברים אסיפת החלטת

 .ארצנו בעד למות טוב. 1

 בכנען הלילות יפים מה. 2

 .ההן הבחורות הן איפה. 5

 

 :החלטת הסיר

 .פשיתוח עליה עברית מדינה חברמנית הכי החלוצה ה'קרוח

 

 :החלטת המחבר

 .אם תרצו אין זו אגדה
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 עם חמאת בוטנים ותפוח' סנדוויץ

ההורים של ולאדי היו אנשים עסוקים מאוד ולכן . היה היה ילד קטן וחמוד ושמו ולאדי

 .ים לבית הספר'ו ולהכין לעצמו את הסנדוויצלעיתים קרובות ולאדי נאלץ לדאוג לעצמ

השיעור הראשון . לבית ספר חדש עברולאדי ולאדי ומשפחתו עברו דירה ו, יום אחד

מה , ולאדי" :(לחןוחברו לש)שאל אותו מודי , הפסקהוכאשר הגיעה ה, היה נחמד מאוד

עם חמאת בוטנים ותפוח שהכנתי לגמרי ' סנדוויץ: "ולאדי ענה "'?בסנדוויץיש לך 

 .ורץ לספר למורה!" ?עם חמאת בוטנים ותפוח' סנדוויץ"הזדעזע מודי !" ?מה" !"לבד

, המורה הגיעה וניסתה להבין למה ולאדי עושה בעיות כבר ביום הראשון ללימודים

עם חמאת בוטנים ' בסך הכל אכלתי סנדוויץ. עיהאני לא מבין מה הב: "ולאדי ענהו

 !"לך מיד למנהל! ?עם חמאת בוטנים ותפוח' סנדוויץ"צעקה המורה !" ?מה" "...ותפוח

המנהל הודיע , כאשר ולאדי נכנס לחדרו של המנהל וסיפר לו את מה שקרה בכיתה

הוא מושעה מבית , חמאת בוטנים ותפוחעם ' סנדוויץכול לא לו שמכיוון שהוא העז

 .וגירש אותו בבושת פנים, הספר

דם ולאדי האומלל חזר הביתה והופתע לגלות שבאותו היום אמא שלו חזרה מוק

המורה צעקה עליי והמנהל העיף אותי מבית "אמר ולאדי בבכי " אמא. "מהעבודה

עם חמאת בוטנים ' סנדוויץ" ."עם חמאת בוטנים ותפוח' הספר בגלל שאכלתי סנדוויץ

 "אתה לא הבן שלי יותר? איך אתה מעז! ?הבן שלי"אותו אמו קטעה !" ?ותפוח

הוא התיישב על ספסל וניסה לנמנם . בחל ולאדי להסתובב ברחובות, עצוב ומבולבל

 .שאל" ?מה אתה עושה ברחוב בשעה כזאת, ילד. "כאשר הגיע למקום שוטר, מעט

והכל "בכה ולאדי " שלי גירשה אותי מהביתהמנהל העיף אותי מבית הספר ואמא "

זה חמור ? חמאת בוטנים ותפוח" .".עם חמאת בוטנים ותפוח' כלתי סנדוויץבגלל שא

עם חמאת בוטנים ' אני נאלץ לעצור אותך בעוון אכילת סנדוויץ .מאוד אדוני הצעיר

 "ותפוח

שותפיו לתא שאל אותם למה הם וכאשר ראה את , למעצר ללא משפטולאדי נלקח 

אז אני לא מבין מה אני עושה "אמר ולאדי " אה".. "אני על שוד", "ני על רצחא. "בכלא

חמאת בוטנים ". "עם חמאת בוטנים ותפוח' אני בסך הכל אכלתי סנדוויץ. פה

 "אפילו אנחנו לא היינו מעזים"נרעדו האסירים האחרים !" ?ותפוח

עם חמאת בוטנים ' ויץאתם יכולים אולי להסביר לי מה הבעיה הגדולה בסנדו"

לנו עוד יש סיכוי להשתחרר מפה על התנהגות . ילד, תראה" התחנן ולאדי" ?ותפוח

, כשתצא מפה, אבל אם אתה רוצה. אז אנחנו לא יכולים לדבר איתך על זה, טובה

 "תלך לטלפון הציבורי שליד בית הכלא ומשם כבר יסבירו לך

שנות  25וכעבור  ,סוף מהכלא -שבו ישתחרר סוףולאדי חיכה בכיליון עיניים ליום 

ולאדי יצא בריצה משערי בית הכלא וניגש לטלפון הציבורי  !הגיע הרגע המיוחל, הציפיי

  .שאל "?הלו" .הקרוב

, מטר מזרחה 933תלך , תנתק את השיחה. יכול להיות שמאזינים לנו. ילד, תקשיב"

חדר המערבי תחצה את הכביש ותיכנס ל. טרומשם תפנה לכיוון צפון ולך עוד קילומ

 ."את בוטנים ותפוחעם חמ' מה הבעיה בסנדוויץשם יסבירו לך  .שיעמוד מולך בצריף

לאחר כקילומטר הוא ראה מולו . מטרים ופנה צפונה 933הוא עבר . ולאדי החל לרוץ

 .נדרס על ידי משאית.. ו, חצה את הכביש בריצה, את הצריף

 .וחעם חמאת בוטנים ותפ' ועד היום לא יודעים מה הבעיה בסנדוויץ

  .להסתכל ימינה ושמאלה לפני שחוצים את הכביש -והמסר
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 הכבשה והבור

, כל יום הוא יוצא מהבית ולוקח את הכבשים לשדה. לדוד שלי יש עדר של כבשים

יום אחד בזמן שהוא רועה את הכבשים . ככה במשך שנים כבר. שיאכלו קצת עשב

הוא התקרב . ממש מול הפנים שלו, הכבשים נופלת לבור פתאום הוא ראה את אחת

הוא לא ראה את הכבשה בפנים מרוב שזה היה . לבור וגילה שזה בור ממש עמוק

. לא היה לו בבית סולם שהיה יכול לעזור לו לרדת לבור להציל את הכבשה. עמוק

י אז דוד של. אין סיכוי שהיא שרדה -הוא גם שיער שאם הכבשה נפלה מכזה גובה

 .חזר הביתה מבואס עם שאר הכבשים

כשפתאום בזמן שהוא , אחרי שבוע הוא התחיל קצת להתאושש ולעכל את מה שקרה

. זאת שנפלה לבור. כן, כן. היה עם הכבשים בשדה הוא רואה מולו את הכבשה שלו

 .קצת רזה ונושמת, חיה, עומדת מולו

 ?איך זה יכול להיות! דוד שלי היה בהלם

זאת הייתה כבשה מדברת שקראו לה !" )חשבתי שמתת? עושה פהמה את ! שושנה"

 (שושנה

לא היו שם אוכל או . גם אני חשבתי שאני אמות, כשנפלתי לבור, האמת שבהתחלה"

האדמה מסביבי קרסה . כמעט איבדתי תקווה. מים ואף אחד לא היה יכול להציל אותי

אז הבנתי שזאת החלטה ו. והרוח העיפה עוד חול פנימה, קצת והתחילה לכסות אותי

. ניערתי אותם ועליתי עליהם -כל פעם כשהרוח העיפה על הגב שלי חול ואדמה! שלי

 "ככה עשיתי עד שטיפסתי למעלה ויצאתי מהבור

 

מרימה את יד ימין הם צריכים  ניכשא -קודם לקבוצהמסבירים  -בסיפור' הפאנץ]

מרימה את  ניוכשא ,'!אה' מרימה את יד שמאל הם צריכים להגיד אניכש ?',מה'להגיד 

' מה'ואת ה.כשהכבשה יוצאת,את הכפיים עושים בסוף הסיפור. למחוא כפיים -שתיהן

 [אפשר להוסיף פרטים כיד הדמיון. משלבים מתי שרוצים' אה'וה
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 מעשה במים אחרונים

קבעו מיטב המומחים שמאגרי המים , שבה התרחש הדבר, באותה מדינה עצמאית

תוך שנתיים , מיטב שיקוליהם לפי, עד כי, של הארץ הולכים ומתרוקנים מיום ליום

דובר המחלקה לאספקת המים הזעיק מיד את העיתונאים למסיבת . יתייבשו כליל

 :תוך הגשת כיבוד קל חירום ואמר להם

 !"גורל המדינה נתון בידיכם! הסכנה היא איומה! רבותי"

ליד המדור , בטור החמישי למטה, העמודים הפנימיים. העיתונות נענתה לצו השעה

קוראים רבים ." אם לא נחסוך במים ניעלם מן המפה: "הופיעה הידיעה" ?לאן הערב"

ה זה משנה אם אדם אחד מתחיל לחסוך מאחר שמ, אך לא עשו דבר, נתקלו בידיעה

ת הברז רק שני אזרחים קראו לאינסטלטור שיתקן א? כשכולם מוסיפים לבזבז, במים

 .אבל שטוקס לא בא, מטפטףה

, המכון לעידוד השקאות חוץ הודיע באופן רשמי. בשנה הבאה הגיעו מים עד נפש

ברם , תערבודרש מן הממשלה לה, שאספקת המים מובטחת לשנה אחת בלבד

מאחר שהאזרחים התעלמו לגמרי מן , הממשלה לבדה לא היתה יכולה לעשות הרבה

ומאידך גם הממשלה נמנעה מלעשות תעמולה , התעמולה הממשלתית לחיסכון במים

בעונה זו יותר נוח , ואתם יודעים כיצד זה, שנת בחירות היתה המכיוון שאותה שנ, כזו

 .לדבר על מים כבדים

הרחובות הוצפו פלקטים . הוגברו המאמצים מטעם( הם ניצחו)כתום הבחירות אולם 

אם לא יפסיקו , שתיים-שבהם הוזהר הציבור שהארץ תלך לאיבוד חת, ססגוניים

, להתרחץ צריך? לבשל צריך: "כך הועיל והאזרחים אמרו-זה לא כל. לבזבז מים

, יתר על כן, טיפה אחת לא ויתרו אפילו על –" ?אקוואריום צריך? לגדל פרחים צריך

ים מ-מים: "וכולם שרו את השלאגר הפופולרי החדש, שתו תה גם לפני ההפסקה

 ?...באסון

הממשלה הספיקה בינתיים . בראשית הנה הבאה נשארו מים לחודש ימים בלבד

 :לאמור, וגם ראש הממשלה נאם ברדיו, מים במספר מצומצם-להזמין מדי

 !"שבוק נשבוק חיים, מיםאם לא נצמצם תצרוכת "

ולכן התחממו ולקחו , אבל האזרחים היו עדיין עסוקים בוויכוחים בקשר לפרשה מסוימת

ביפו  18ורחוב  1352ובהצטלבות רחוב , גם הדגים באקוואריום. יותר מקלחות

 .קוב לשבוע 13,333אז יצאו מתוכו ומ, התפוצץ צינור אחד לפני שנתיים

החליטה הממשלה לנקוט צעד דראסטי והעלתה , יפסקו ביום חמישיכשהוברר שהמים י

אבל היה שגשוג כלכלי והאזרחים שילמו את . את מחיר המים בשתי אגורות לקוב

 .ההפרש

 .         מתו םביום חמישי נפסקו המים וכול

 

 

 

 

 

 

 

 



 ד"בס

 

 גזור ושמור
   משחק ההגדרות

 גדול מפיל קטן

 מנמלה
 חיים בעל עיר בארץ זמר של שם

משהו שאפשר  חבר כנסת

 להכניס למקפיא

משהו שאפשר 

 לשים בארנק

משהו שכואב 

 כשנופל על הראש

 גדול משהו קטן משהו כבד משהו משהו קל

משהו שקשור 

 לחגים

משפט שסבתא 

 אומרת
 ברכב שיש משהו מורה של משפט

משהו שאפשר 

 לשים על המדף
 נגינה כלי קר משהו חם משהו

 מצווה

 

 צבע

 

 שאמא משפט

 אומרת

 

משהו שאפשר 

 צוא ברחובלמ

 

 משהו מר

 

 מתוק משהו

 

 ירפה'מג נמוך

 מצב גבוה

 

 מגעיל משהו

 

 שקשור משהו

 לבנים

 

משהו שקשור 

 לבנות

 

 משעמם משהו

 

 טעים משהו

 

 משהו עגול

 

 משהו מפחיד

 

 שרואים משהו

 בטבע

 

 חשמלי מכשיר

 

משהו שקשור 

 ליהדות

 

קטן משולחן גדול 

 מכיסא

 

 כלי תחבורה

 

 ך"מהתנ דמות
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 נמוך משהו

 

 פסוק מתהילים

 

 מרכיב במוצר קנוי

 

 שאפשר משהו

 בקלמר לשים

 

 אירוע היסטורי

 

משהו שקשור 

 לשבת

 

משהו שאפשר 

לחבר למחזיק 

 מפתחות

 

 משקה קל

 

 שם של עלון שבת

 

משהו שלא רוצים 

לפגוש בסמטה 

 חשוכה

 

 טכנולוגיה

 

 ישוב בארץי

 

 חבר כנסת

 

 נחל בארץ

 

 ארץ

 

 פסוק

 

 עיתון

 

משהו שעושים 

 בתנועת נוער

 

 קוסמטיקה

 

 הר

 

 רב

 

 מקצוע

 

 משהו שקשור לים

 

משהו שקשור 

 לקיץ

 

משהו שקשור 

 לחורף

 

 משהו שמתגלגל

 

 פרי טרופי

 

 מקצוע

 

 משהו שלובשים

 

משהו שלומדים 

 ס"בבי

 

משהו שאפשר 

 למצוא בסופר

 

 ת/ררמשו

 

משהו שקורה 

 בטסט

 

 תכנית ריאליטי

 

 אולפנה

 

 ישיבה

 

משהו שלא כיף 

 על הבוקר

 

 משהו מעייף

 

 ראשי תיבות

 

משהו שקשור 

 לצבא
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גדול מעין קטן 

 מאוזן

 

משהו שקשור 

 לטיולים

 

משהו שקשור 

 להיסטוריה

 

משפט שילדים 

 אומרים

 

 ורוד משהו

 

 גבוה משהו

 

 משהו נמוך

 

משהו שלא רוצים 

לראות בסמטה 

 חשוכה

 

 כבד מכלב קל

 צהמנו

 

 משהו משמח

 

 משהו מעצבן

 

 משהו חמוד

 

גדול מקרנף קטן 

 מליוויתן

 

משהו שקשור 

 ס"לבי

 

 

 משהו שאוכלים

 

 

 משהו ששותים

 

 

 סיפור ילדים

 

משהו שאוכלים 

 באירועים

 

 חטיף

 

 מפורסם מישהו

 

 נהגי של משפט

 מונית

 

משהו שילדים 

 אוהבים

 

 שאלה מעצבנת

 

משפט שאומרים 

 בחתונות

 

 מסריח משהו

 

 אפשר שאי משהו

 רתבדי למצוא

 שירות

 

משהו שאפשר 

למצוא בדירת 

 שירות

 

 משהו עגול

 

משהו שקשור 

 לפורים

 

 שעושים משהו

 כשמשעמם

 

הו שקשור מש

 ל"לחו

 

 שקשור משהו

 למצרים

 

 שאפשר משהו

 בכיס לשים

 

 על גיבור

 

 דמות מצויירת

 

 שם של שחקן

 

 בו שישנים מקום

 

קטן ממחשב גדול 

 מפלאפון

 

 שאפשר משהו

 הקיר על לתלות

 

 משהו חריף
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משהו שקשור 

 לראש השנה

 

משהו שבנות 

 עושות

 

משהו שקשור 

 למדינה

 

משהו שבנים 

 עושים

 

משהו שאפשר 

למצוא בחדר 

 מורים

 

 משהו ישן

 

 להקה

 

משהו שדורכים 

 עליו

 
מה שאמא תגיד 

כשהיא תראה את 

 החדר שלך

 

 משהו יקר

 

 שם משפחה

 

משהו שאפשר 

 למצוא ברחוב

 

משהו שקשור 

 ליומהולדת

 

ו שקשור משה

 לאמנות

 

 

משהו שקשור 

 לחגים

 

 משהו איטי

 

גדול ממלונה קטן 

 מבית

 

 משהו מהיר

 

 משהו דליק

 

 איבר בגוף

 

משהו שאפשר 

 לאכול בפסח

 

משהו שקשור 

 לספורט

 

 מקצוע

 

 אתר אינטרנט

 

 שם של רחוב

 

הערה שכותבים 

 בתעודה

 

 חפץ

 

משהו שמאפיין 

 ישראלים

 

 משהו שקשור

 לפסח
 גדול מפסנתר קטן שם של סרט שם של שיר

 ממפוחית
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 משכיותמשחק ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יל המשימה אתה מתח

אני רעב ": עליך לצעוק

 "?למי יש אוכל

 

 כשאתה שומע מישהו צועק

" אני רעב למי יש אוכל"

 עליך לרקוע ברגליים

 
כשאתה שומע מישהו 

רוקע ברגליים עליך 

 "קוקוריקו" :לקרוא

 

 

 כשאתה שומע מישהו קורא

עליך לספר את  "קוקוריקו"

 סיפור כיפה אדומה

 
כשאתה שומע מישהו נובח 

 8כמו כלב עליך לקפוץ 

 פעמים על רגל אחת

 

 

כשאתה שומע מישהו 

ת סיפור כיפה מספר א

עליך לנבוח  אדומה

 ככלב

 כשאתה שומע מישהו שר

" ידיים למעלה על הראש"

עם התנועות עליך ליילל 

 כחתול

 
כשאתה שומע מישהו 

עליך   מיילל כחתול

 "אני שימפנזה" :לצעוק

 

 כשאתה שומע מישהו צועק

עליך לשיר " אני שימפנזה"

 "השפן הקטן: "את השיר

 

כשאתה רואה מישהו 

קופץ על רגל אחת עליך 

ידיים למעלה על " :לשיר

ולעשות את " הראש

 התנועות
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כשאתה שומע מישהו 

עליך " השפן הקטן" שר

שרה " :פעמים 5 להגיד

שרה שיר שמח שיר 

בלי " שמח שרה שרה

 להתבלבל

 

כשאתה שומע מישהו 

שרה שרה שיר "אומר 

שמח שיר שמח שרה 

 :עליך לצעוק" שרה

 פעמים 1 "המורה"

 

כשאתה שומע מישהו 

עליך  "המורה" צועק

 לרוץ במקום

 

כשאתה רואה מישהו רץ 

במקום עליך לשיר את  

 "התקווה"

 

כשאתה שומע מישהו 

הכיתה שלנו הכי " צועק

שווה עליך לשבת על 

 הרצפה

 

כשאתה רואה מישהו 

יושב על הרצפה עליך 

 .לצחוק צחוק מרושע

 

כשאתה שומע מישהו 

ק מרושע צוחק צחו

כיפאק " :עלייך לצעוק

 "היי

 

כשאתה שומע מישהו 

 !"כיפאק היי" צועק

עליך להגיד את 

ת לפי -א:האותיות מ

 הסדר

 

כשאתה שומע מישהו 

שר את התקווה עליך 

 פוץ כצפרדעלק

 

כשאתה רואה מישהו 

קופץ כצפרדע עליך 

הכיתה שלנו : "לצעוק

 "הכי שווה
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כשאתה שומע מישהו 

אומר את האותיות עליך 

 לבכות בקול

 

כשאתה שומע מישהו 

יש " :בוכה עליך לצעוק

 !"?מישהו בבית

כשאתה שומע מישהו  

" !?יש מישהו בבית" צועק

 עליך לשכב על הרצפה

 

כשאתה רואה מישהו 

שוכב על הרצפה עליך 

 פעמים 5" אמא" :לצעוק

 
כשאתה שומע מישהו 

מוחא כפיים עליך  

להתחיל לספר איפה 

 אנחנו נמצאים

 

שהו יכשאתה שומע מ

 "אמא"ק צוע

 עליך למחוא כפיים

 
ו מע מישהשוכשאתה 

מספר איפה אנחנו 

 5נמצאים עליך להסתובב 

 סיבובים סביב הכיתה

 

שהו יכשאתה רואה מ

מסתובב סביב הכיתה 

 13עליך לספור בקול עד 

שהו יכשאתה שומע מ 

דינג " :עליך לצעוק ,סופר

 ".דונג

 

שהו יכשאתה שומע מ

עליך  "דינג דונג"צועק 

לצעוק את שם בית 

 הספר שלך בקול

 

שהו ימ כשאתה שומע

צועק את שם בית הספר 

: שלכם עליך  לצעוק

 פעמים 5" אבא"
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שהו יכשאתה שומע מ

פעמים  5" אבא"צועק 

עליך לנגן על גיטרה 

 דמיונית

 

שהו יכשאתה רואה מ

 מנגן על גיטרה דמיונית 

" מיקי מיקי"עליך לעשות 

 .לכיתה

שהו יכשאתה שומע מ

עליך " מיקי מיקי"עושה 

 להצדיע למורה

שהו יכשאתה רואה מ

מצדיע למורה עליך 

 לתופף על הבטן

שהו יכשאתה רואה מ

ליך מתופף על הבטן ע

 לחלוץ נעל אחת

שהו יכשאתה רואה מ

חולץ את נעלו עליך 

 !"סוף" :לצעוק
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 טאבו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פלאפון:המילה שלך היא 

 :אסור לך להשתמש במילים 

 מטען 
 אייפון 
 גלאקסי 
 שיחה 

 

 בהצלחה 
 

 צמחוני :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 בשר 
 טופו 
 טבעוני 
 ירקות 

 

 בהצלחה 
 

 עקיצה :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 יתוש 
 כאב 
 דבורה 
 דקירה 

 

 בהצלחה 
 

 ארטיק :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 קיץ 
 מרענן 
 קיוסק 
 משמין 

 

 בהצלחה 
 

 שיר :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 פזמון 
 מוזיקה 
 להקה 
 מנגינה 

 

 בהצלחה 
 

 בקבוק :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 שתיה 
 זכוכית 
 פקק 
 מים 

 

 בהצלחה 
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 נעלי הרים :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 נעלים 
 טיולים 
 מדריך 

 
 

 בהצלחה 
 

 קולה :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 משקה 
 מוגז 
 פפסי 
 קפאין 

 

 בהצלחה 
 

דוד בן  :המילה שלך היא

 גוריון

 :אסור לך להשתמש במילים 

 ראש ממשלה 
 שדה בוקר 
 נגב 
 שדה תעופה 

 

 בהצלחה 
 

 טיול :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 שנתי 
 מסלול 
 ממתקים 
 נעלי הליכה 

 

 בהצלחה 
 

 שוקולד :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 משמין 
 פרה 
 קקאו 
 מריר 

 

 בהצלחה 
 

 דבק :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 סטיק 
 מגע 
 5 שניות 
 חיבור 

 

 בהצלחה 
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 אוטובוס :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 נהג 
 ציבורי 
 הסעה 
 טיול 

 

 בהצלחה 
 

 מצפן :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 צפון 
 מחט 
 דרך 
 ניווט 

 

 בהצלחה 
 

 טישו :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 צינון 
 נזלת 
 דמעות 
 בכי 

 

 בהצלחה 
 

 חוף :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 ים 
 צדפים 
 שחיה 
 חול 

 

 בהצלחה 
 

 ארץ ישראל :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 יהודים 
 עליה 
 קטנה 
 מפה 

 

 בהצלחה 
 

 אבטיח :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 קיץ 
 אדום 
 ירוק 
 גרעינים 

 

 בהצלחה 
 



 ד"בס

 

 

  

 מדורה :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 אש 
 קרטון 
 תפוחי אדמה 
 ג בעומר"ל 

 

 בהצלחה 
 

 עגבניה :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 רסק 
 קטשופ 
 סלט 
 ה/אדום 

 

 בהצלחה 
 

 ירושלים :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 בירה 
 בית המקדש 
 זהב 
 דוד המלך 

 

 בהצלחה 
 

 שבלול :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 זוחל 
 בית 
 טיאי 
 חורף 

 

 בהצלחה 
 

 תלמידים :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 כיתה 
 מורה 
 בית ספר 
 לימודים 

 

 בהצלחה 
 

 מדריך :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 חניך 
 תנועת נוער 
 חופר 
 מוביל 

 

 בהצלחה 
 



 ד"בס

 

  

 פנס :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 ראו 
 רחוב 
 חושך 
 ראש 

 

 בהצלחה 
 

 שקשוקה :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 ביצים 
 עגבניות 
 בישול 
 פלפל 

 

 ה בהצלח
 

 פלאפל :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 חומוס 
 פיתה 
 דוכן 
 דרגה 

 

 בהצלחה 
 

 סושי :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 דגים 
 יפני 
 אוכל 
 אורז 

 

 בהצלחה 
 

 אור :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 שמש 
 נר 
 קרן 
 יום 

 

 בהצלחה 
 

 זבל :המילה שלך היא

 :אסור לך להשתמש במילים 

 אשפה 
 סירחון 
 שקית 
 פח 

 

 בהצלחה 
 



 ד"בס

 

 חקירה סמויה

 

 

 

 

עליך לגלות מהו 
המקצוע האהוב 

 _______על 
 

מהו ליך לגלות ע
הדבר ש 

היה  _______
 לוקח לאי בודד

 

עליך לגלות איזה 

 _______ספר 
 קרא לאחרונה

 

עליך לגלות איזה 

 _______ספר 
 הכי אוהב

 

עליך לגלות למה 

 _______ל 
קוראים בשם 

 שלו
 

עליך לגלות איזו 
 או אישיות דמות

 עריךמ _______
 

ך לגלות מהם עלי
 התחביבים של

_______ 
 

עליך לגלות מהי 
החוויה הכי גדולה 

 _______של 
 

י עליך לגלות מה
 התכונה ש

הכי  _______
 מעריך

 

עליך לגלות מהו 
 הדבר ש

בחיים  _______
 לא יעשה

 

איך  לגלות עליך
 סבתאלקוראים 

 _______ של
 

איך   לגלות עליך
קראו לגננת של 

_______ 
 

ו מה לגלות עליך
טעם הגלידה 

על  האהוב
_______ 

 

 אםה לגלות עליך
 ל התייה

 חיית _______
 מחמד

 

מהו  לגלות עליך
הדבר הכי מפדח 

 שקרה ל
_______ 

 

 עליך לגלות למה

התחפש _______
בבית  בפורים

 הספר היסודי
 

עליך לגלות מהו 
 הסרט האהוב על

_______ 
 

עליך לגלות מהו 
 המאכל ש

הכי _______
 שונא
 

עליך לגלות מהו 
 המאכל  ש

הכי _______
 אוהב
 

עליך לגלות מהו 
 האהוב עלהשיר 

_______ 
 

עליך לגלות כיצד 
 מכנים את

 בבית _______
 

עליך לגלות 
 באיזה בית חולים

 נולד _______
 

עליך לגלות כמה 
 אחים יש ל
_______ 

 

ליך לגלות מהו ע
 החלום של
_______ 

 

 עליך לגלות מה

ה רוצ _______
 להיות כשיגדל

 

 עליך לגלות האם

מנגן על  _______
 כלי נגינה כלשהו

 

עליך לגלות מהי 
מידת הנעליים 

 _______ של
 

עליך לגלות מהי 
תכנית הטלוויזיה 

 האהובה על
_______ 

 

ליך לגלות איזה ע
 מקום בארץ

הכי  _______
 אוהב
 

עליך לגלות איך 
ההורים של 

 הכירו _______
 

ליך לגלות מהו ע
הכי מופרע הדבר 

עשה  _______ש 
 בחיים

 

איך עליך לגלות 

יתה הי _______
קורא לכלב שלו 

 (אם היה לו)
 

ת עליך לגלו

 _______איפה 
רוצה לחיות 

 כשיגדל
 

עליך לגלות איזה 
 בעל חיים

היה  _______
  רוצה לאמץ

עליך לגלות מה 

היה  _______
עושה אם הוא 
 היה זוכה בלוטו



 ד"בס

 

 שעון פגישות



 ד"בס

 

 קצת על עצמי

 
 ...קצת על עצמי

 ______________________:מאכל אהוב

 _______________________:צבע אהוב

 ____________________:אקח לאי בודד

 _____________________:ארצה לגור ב

 ______________:אם הייתי חיה הייתי

 ____________________:כשאגדל אהיה

 _______________________:המוטו שלי

 ____________________:דמות  להערצה

 _____________:שם                  

 ...קצת על עצמי
 ______________________:מאכל אהוב

 _______________________:צבע אהוב

 ____________________:אקח לאי בודד

 _____________________:ארצה לגור ב

 ______________:אם הייתי חיה הייתי

 ____________________:כשאגדל אהיה

 _______________________:המוטו שלי

 ____________________:דמות  להערצה

 _____________:שם                  

 ...קצת על עצמי
 ______________________:מאכל אהוב

 _______________________:צבע אהוב

 ____________________:אקח לאי בודד

 _____________________:ארצה לגור ב

 ______________:אם הייתי חיה הייתי

 ____________________:כשאגדל אהיה

 _______________________:המוטו שלי

 ____________________:דמות  להערצה

 _____________:שם                  

 ...קצת על עצמי
 ______________________:מאכל אהוב

 _______________________:צבע אהוב

 ____________________:אקח לאי בודד

 _____________________:ארצה לגור ב

 ______________:אם הייתי חיה הייתי

 ____________________:כשאגדל אהיה

 _______________________:המוטו שלי

 ____________________:דמות  להערצה

 _____________:שם                  

 ...קצת על עצמי
 ______________________:מאכל אהוב

 _______________________:צבע אהוב

 ____________________:אקח לאי בודד

 _____________________:ארצה לגור ב

 ______________:אם הייתי חיה הייתי

 ____________________:כשאגדל אהיה

 _______________________:המוטו שלי

 ____________________:דמות  להערצה

 _____________:שם                  

 ...עצמיקצת על 
 ______________________:מאכל אהוב

 _______________________:צבע אהוב

 ____________________:אקח לאי בודד

 _____________________:ארצה לגור ב

 ______________:אם הייתי חיה הייתי

 ____________________:כשאגדל אהיה

 _______________________:המוטו שלי

 ____________________:דמות  להערצה

 _____________:שם                  


