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   לפסחהימורי טריוויה

  
  :מטרת הפעילות

  
  .הפעלה משעשעת המשלבת משחק מזל ע� צור� בהפגנת ידע ומיומנות של שיתו
 פעולה בקבוצה

  .ות מספר רב של חניכי�בהשתתפ, הערב מומל� כערב מרכזי שכבתי
  
  

  :אביזרי עזר
  
  " הפתעה"על חלק מהריבועי� מצוינות .  ריבועי�40 �לוח פוליגל מחולק ל �

  . זכית� בהימור כפול, ענית� נכו .  * על תשובה נכונה'  נק10בונוס : * כגו       
  .'וכד. בצעו משימה וזכו בתור נוס
, ענית� נכו  *   

  ,      המיועדי� לכיסוי, ודל זהה למשורטט על הלוח ריבועי פוליגל בג40 �
  )ריבועי הפוליגל נצמדי� ללוח בעזרת סקוטש.  (40 עד 1 �      ממוספרי� מ

  נית  לשאול את השאלות מד
 או לכתוב אות  על . (תשובות+ ד
 שאלות  �
  )      צידו הפנימי של כל אחד מריבועי הפוליגל

  .כמות גדולה של סוכריות �
  ".מכירה הפומבית"או משחקי� ל/חבילת ממתקי� ו �
  .דוגמא ללוח המשחק מצורפת לתדרי� זה �
  

  :מהל� הפעילות
  
ברשות .  סוכריות לכל קבוצה30 �לכל קבוצה מחלקי� כ. קבוצת הא� מחולקת לתת קבוצות .1

  .של סוכריות" בנק מרכזי"המנחה 

פיעי� על הלוח ומודיעה על הסכו� בוחרת מספר אחד מהמספרי� המו, כל קבוצה בתורה .2
ההימור הוא יכולתה להשיב נכו  על השאלה ). סוכריות' מס= סכו� . (עליו היא מהמרת

  .הניתנת במספר זה
�  .את הסכו� עליו הימרה" בנק המרכזי" קיבלה מה– במידה וענתה נכו  
�  .הקבוצה לבנק את אותו סכו�" משלמת "– במידה ושגתה 
�  מתנהל המשחק בהתא� למה  " הפתעה" שמתחתיו  במידה ובחרה במספר

  .   שכתוב על גבי הלוח
  

  :דוגמא
  : כתוב15' בריבוע מס. 15'  סוכריות במס5הקבוצה הימרה על 

,  במידה והקבוצה ענתה נכו  על השאלה שהוצגה בפניה��"  זכית� בהימור כפול�?ענית� נכו "
  . סוכריות10היא מקבלת מהבנק המרכזי 

  

  :משחקלסיו� ה .3
  .כל קבוצה נותרה ע� מספר סוכריות בסכו� שונה זו מזו

  .המנחה מציג חבילות ממתקי� או משחקי� בעלי ער� כספי שונה ועור� מכירה פומבית
= שוב מחיר(מכריז על מחיר התחלתי , המנחה מציג את המשחק: המכירה מתנהלת כ�

  ).סוכריות' מס
ת מציעות מחיר העולה מהצעה להצעה הקבוצו: כעת תיער� מכירה פומבית לפי הכללי�

  .עד שמגיעי� לסכו� מקסימלי שמכונה אחת הקבוצות לשל�
  ! נמכר�שלישית, שניה, פע� ראשונה

  
  .מהסוכריות שצברו" התרוששו"המכירה מסתיימת כאשר כל הקבוצות 

  

  פסח
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  :לוח הפוליגל כפי שהוא נראה סגור ופתוח
  

  :סגור
  

8 7 6 5 4 3 2 1 

16 15 14 13 12 11 10 9 

24 23 22 21 20 19 18 17 

32 31 30 29 28 27 26 25 

40 39 38 37 36 35 34 33 

  

  :פתוח
  

 
  ?ענית� נכו 
זכית� 

 בהימור כפול
  

  ?ענית� נכו 
בצעו משימה 
וזכו בתור 


 נוס

 
'  נק10בונוס 

על תשובה 
 נכונה

 

 על 10בונוס 
תשובה 
 נכונה

   

  קנס על ס� 
 סוכריות 2

על תשובה 
  שגויה

  

? ענית� נכו 
זכית� 
בהימור 

 .כפול

 

  ?ענית� נכו 
בצעו משימה 
וזכו בתור 


 נוס

 
  ?ענית� נכו 
זכית� 

 בהימור כפול
  

 על 2בונוס 
תשובה 

 .נכונה
 

 

  בונוס 
   נוספי� 5 

על תשובה 
 .נכונה

   

  ?ענית� נכו 
בצעו משימה 
וזכו בתור 


 נוס

  

  

  ?ענית� נכו 
בצעו משימה 
וזכו בתור 


 נוס

  

  ?� נכו ענית
זכית� 
בהימור 

 .כפול

 

 5קנס 
  נוספי�

על תשובה 
 .שגויה

  
  : הפתוחלוחהמראה 
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   פסח�שאלות להימורי טריוויה

  ) חופש, דרור. ( מצא מילה נוספת למילה חרות".חג החרות"חג הפסח נקרא ג� * 

   –כדי לספר לבני� ולבנות את סיפור יציאת מצרי�  (?מדוע קוראי� בליל הסדר את ההגדה* 

  .) כל המאורעות והנסי�  ללמד אות� את

 *�  )מזלו הוא טלה (?מהו מזלו של חודש ניס

  )כרפס ומרור (?איזה ירק גינה נמצא בקערת הסדר* 

  ). מד� ועד בכורות�ראשי התיבות של עשרת מכות מצרי� (? ב"ש באח"� עד"מה פירוש דצ* 

  , חבצלת, סביו , חרצית, רקפת, נורית, כלנית. ( פרחי בר הגדלי� בארצנו3ציינו שמות של * 

  .)צבעוני, נרקיס, פרג,   איריס

  אלו ארבע שאלות ששואלי�  (. הסבר את המילה ות� דוגמאות לשתיי�–ארבעת הקושיות * 

  ,  שאר ירקות–בכל הלילות ,  מצה–הלילה ,  חמ� ומצה–בכל הלילות .   הילדי� בליל הסדר

  .) מרור–  הלילה 

  )חמ�: המילה המשותפת (.יעורב, מכירה, בדיקה: מצא מילה משותפת ל* 

  .)הזרוע מסמלת את קורב  פסח (?מה מסמלת הזרוע הנמצאת בקערת הסדר* 

  )חג המצות, חג האביב, חג החרות (.מנה ש� נוס" לחג הפסח* 

  והטיט מזכיר את , צורת החרוסת מזכירה את הטיט (?מדוע אוכלי� חרוסת בליל הסדר* 

  .)  העבדות מצרי�

  .)על שו� שמיררו המצרי� את חיי אבותינו במצרי�( ?לזכר מה, מרור* 

 *�  )מענבי הגפ  (.מהפרי שלה מכיני� יי

  )פיתו� ורעמסס (.מנה ערי� במצרי�* 

  ? מה הפירוש–" הא לחמא עניא"* 

  )התשובה השניה נכונה (צרי� לתת לח� לעניי�. ג, זה לח� עוני. ב, לחמניה טריה.     א

  )הגעלת כלי� (?ילה במי� רותחי� לפני פסחי טב"אי� נקראת הכשרת כלי� ע* 

  כי הוא בעצמו היה (? י ממצרי�"פרעה אחרי המכה העשירית ושלח את בנ" נשבר"מדוע * 

  .)   בכור ופחד שימות במכת בכורות

  .)שלושת� רגלי� שבה� נהגו לעלות לירושלי� (?שבועות וסוכות, מה הקשר בי� פסח* 

  , שאלת קושיות, אכילת מרור, קריאת ההגדה(. פסחמנה לפחות שני מנהגי� הקשורי� ל* 

  .)משחק באגוזי�, הסתרת אפיקומ ,  כוסות4  שתיית 

  .)מצרי�: המילה המשותפת היא (?אר#, מכות, חוש�: מצא מילה משותפת ל* 

  .)כלב ומלא� המוות, שור, שוחט, חתול, גדי". (חד גדיא"מנה לפחות שלוש דמויות מהשיר * 

  ?האחרו� בהגדה הלללמה נקרא החלק * 

  )התשובה השניה נכונה (.'כי רוב המזמורי� בו מהללי� את ד. ב, י הלל הזק�"כי נכתב ע.   א

  )ספירת: המילה המשותפת היא (.ד�, מלאי, העומר: מצא מילה משותפת ל* 

  .)ד בניס  בערב"בי, בעונת האביב (?מתי חל פסח* 

  )לאליהו הנביא (?לכבוד מי מוזגי� בליל הסדר את הכוס החמישית* 
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  המטרה העיקרית והחשובה היא (? מהי הסיבה שבגללה עושי� ניקיו� יסודי לפני פסח* 

  .)  ביעור חמ�

  .)ארבעה בני�, ארבע קושיות, ארבע בני�, ארבע כוסות. ( לפחות אחד–? מי יודע" ארבע"* 

  ורות ה על בתי ישראל במכת בכ" על שו� שפסח הקב–פסח  (?"פסח"מה מקור המילה * 

  .)  ולא פגע בה�

  זוהי מצה שאופי� מקמח ששמרו עליו מרטיבות משעת קצירת  (?"מצה שמורה"מה זו * 

  .)  החיטה ועד גמר האפיה

  .)מצה: המילה המשותפת (.עשירה, מצויה, שמורה: מצא מילה משותפת ל* 

   ?"במה נשתנה"כמה שאלות יש * 

  .)ארבע שאלות קבועות (. אי� מספר קבוע– לפי רמת הילדי�.      ד2.     ג3.    ב4. א  

  .)דבר, ערוב, כיני�, צפרדע, ד� (?מה� חמש המכות הראשונות* 

  )במש� שבעה ימי� (?כמה ימי� חוגגי� את הפסח* 

  )גזירות (?אי� קוראי� להחלטות הקשות והרעות שהוטלו על היהודי�* 

  )מכת ארבה(? איזו מכה מעשר המכות פשטה וחבלה בשדות* 

  .) פצעי� מגרדי� המופיעי� על כל הגו
–זהו סוג של גרדת  (?הי מכת שחי�מ* 

 * �  .)כי החביאו אותו בצד צפו ,  החביאו אותו–כי הצפינו  (?"צפו�"מדוע נקרא האפיקומ

  .)חרוסת וביצה, מרור, כרפס, זרוע: בקערה שמי� (?מה שמי� בקערת הסדר* 

  .)מי�: המילה המשותפת. (כבדי�, שלנו, חיי�: מצא מילה משותפת ל* 

  .)ארבע: המילה המשותפת (.קושיות, אמהות, כוסות: מצא מילה משותפת ל* 

  .)משו� שבלילה זה נוהגי� לפי סדר מסוי� הכתוב בהגדה (?מדוע נקרא ליל הסדר כ�* 

  .)שביעי של פסח (?אי� נקרא היו� האחרו� של פסח* 

   רוחצי� ידיי�. ג, אוכלי� מצה. ב, רפסאוכלי� כ. א": רח#"בסימ� ו? מהי התשובה הנכונה* 

  )התשובה השלישית נכונה(. ללא ברכה  

  )שבת הגדול (?אי� נקראת השבת שלפני פסח* 

  )מטה: המילה המשותפת (?כללי, קס�, לח�, אהרו�: מצא מילה משותפת ל* 

  )משה ואהרו (? י כאשר יצאו ממצרי�"מי הנהיג את בנ* 

  )פסח: המילה המשותפת. (שני, ורותד, מצרי�: מצא מילה משותפת ל* 

  )יי : המילה המשותפת (.יבש, לב�, אדו�: מצא מילה משותפת ל* 

  )יד: המילה המשותפת. (ברזל, נטויה: מצא מילה משותפת ל* 

  

  

  

  

  

  



 

  "אחוזת שרה"המרכזיה החינוכית ב, " המועצה לילד החוסה–ילדים בסיכוי "© 

  :משימות

  
  :לצור� המשימות יש להכי 

  
  שתי כוסות פטל �
  שקית ובה חמ� המוחבאת בחדר לפני המשחק �
  צלחת לקליעה ואגוזי� �

  

  ".עבדי� היינו לפרעה במצרי�: "הצג בפנטומימה את הפסוק * 

  .בפנטומימה" ומשה הכה על הסלע"הצג  * 

  .בפנטומימה מה קורה למי ששותה יותר מארבע כוסותהראו  * 

 * 
  .ספר מחוויותי�. אתה אחד מבני ישראל שחצו את י� סו

  .הצג את ארבעת הבני� המוזכרי� בהגדה בהבעות פני� * 

  .הצג את מכת צפרדע בפנטומימה * 

  .ואת תגובת בני המשפחה המופתעי�, הצג את כניסת אליהו הנביא בליל הסדר * 

  ?מדוע שותי� בליל הסדר ארבע כוסות:  מקורית ומצחיקהת  תשובה * 

  .הצג את מכת הכיני� בפנטומימה * 

  .הצג לנו מצרי שצפרדעי� השתלטו על ביתו  *

  .הצג בפנטומימה את מכת כיני�  *

  ).להכי  פטל(שתה במהירות שתיי� מתו� ארבע הכוסות של ליל הסדר   *

  . דקות �2 שמוחבא בשקית בחדר תו� למצא את החמ  *

  ".מה נשתנה"לשיר בית אחד מתו�   *

   הזדמנויות3יש ל� , קלע לקערה אגוז אחד לפחות  *

  ".עבדי� היינו"ילדי הקבוצה ישירו   *
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  "הימורי טריויה" לנוספותשאלות 

  
  
  .ת  שלש דוגמאות למאכלי חמ�. 1

  .מצות וחירות,  אביב – שמות לחג הפסח 2מנה . 2

   דלג על בתי היהודי� –פסח '  כי במכת בכורות ד–? מדוע קוראי� לפסח בש� זה . 3

  .    במצרי� ולא פגע בה�

  , מקמח שמור. רק כזו שהוכנה במיוחד לכ�,  בודאי שלא–? הא� כל מצה כשרה לפסח. 4

  .ת נקיות וזמ  מוקצב שלא יספיקו להחמי�    מכונו

  , קדש.  כי הוא מסודר בסדר מיוחד שכתוב בהגדה–? למה נקרא ליל הסדר בש� זה. 5

  .'כרפס וכו,      ורח�

  . חרוסת–? איזה מאכל בליל הסדר מזכיר את הטיט שעשו אבותינו במצרי�. 6

  מה שנשאר עד השעה  שורפי� את כל –? מה עושי� ע� שאריות החמ� ביו� של פסח. 7

  .    המצוינת בלוחות השנה ולאחר מכ  אסור שישאר עוד חמ�

  . ברד–רבד : איזו מכה כא  מסתתרת. 8

  . מצה–לח� , מצה, פיתה, לחמניה: איזו מלה אינה שייכת לנושא. 9

  . מלפפו –כרפס וזרוע , מלפפו , חרוסת: איזו מלה אינה שייכת לנושא. 10

   כי נודע לו שעתיד להוולד –? י� את התינוקות הבני� ליאורמדוע גזר פרעה להשל. 11

  .      מושיע לישראל שיציל אות� והוא רצה למנוע זאת

   בזכות –? בזכות מה קיי� ע� ישראל עד היו� ולא הושמד למרות כל הגזרות והצרות. 12

  .      קיו� התורה ושמירת המצוות

  אבל א� צרי� , מור כלי� מיוחדי� לפסח הטוב ביותר לש–? באילו כלי� נאכל בפסח. 13

  .       ישנ� ג� כלי� של חמ� שאפשר להכשיר לשימוש לפסח

   היהודי� עברו בי� –. מה קרה ליהודי� כאשר הגיעו לי� סו
 ומה קרה למצרי�. 14

  .שנבקע לפניה� ואילו ברגע שנכנסו המצרי� נסגר עליה� הי� וה� טבעו        

   המכות לא פגעו בה� כלל וה� המשיכו �?געו המכות במצרי�מה קרה ליהודי� כשפ. 15

  .      את חייה� כמו קוד�

  . משה ואהרו –? מי היו האנשי� שהגיעו לפרעה כדי לבקש ממנו לשלח את ישראל . 16

   כי עונה זו היא הנוחה והנעימה –? את ישראל ממצרי� דווקא באביב' מדוע הוציא ד. 17

  .      ביותר להליכה
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