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  אביבה עזר/  הימורי טריוויה לראש השנה

  

  :מטרת הפעילות

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

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

  

  :אביזרי עזר

  

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

  על תשובה נכונה  '  נק10בונוס  *   :כגו       

   זכית� בהימור כפול� ענית� נכו *                  

� ענית� נכו *                  
  ' וכד, בצעו משימה וזכו בתור נוס

. 40 עד 1 � ממוספרי� מ ,המיועדי� לכיסוי,  ריבועי פוליגל בגודל זהה למשורטט על הלוח40 �

  )ליגל נצמדי� ללוח בעזרת סקוטשריבועי הפו(

נית  לשאול את השאלות מד
 או לכתוב אות  על צידו הפנימי של כל . (תשובותוד
 שאלות  �

   נספח� )אחד מריבועי הפוליגל

  כמות גדולה של סוכריות �

  "מכירה הפומבית"או משחקי� ל/חבילת ממתקי� ו �

  

  :מהל� הפעילות

ברשות .  סוכריות לכל קבוצה30 �חלקי� כלכל קבוצה מ. קבוצת הא� מחולקת לתת קבוצות .1

  .של סוכריות" בנק מרכזי"המנחה 

בוחרת מספר אחד מהמספרי� המופיעי� על הלוח ומודיעה על הסכו� עליו , כל קבוצה בתורה .2

יכולתה להשיב נכו  על השאלה הניתנת על ההימור הוא ). סוכריות' מס= סכו� . (היא מהמרת

  .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" במידה ובחרה במספר שמתחתיו 

  .   שכתוב על גבי הלוח

  

  :דוגמא

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

,  במידה והקבוצה ענתה נכו  על השאלה שהוצגה בפניה��" ת� בהימור כפול זכי�?ענית� נכו "

  . סוכריות10היא מקבלת מהבנק המרכזי 

  :לסיו� המשחק .3

  .כל קבוצה נותרה ע� מספר סוכריות בסכו� שונה זו מזו

  .המנחה מציג חבילות ממתקי� או משחקי� בעלי ער� שונה ועור� מכירה פומבית

  ראש השנה
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 שברשותה בממתקי� או במשחק בהתא� לסכו� שעליו הכריזה הקבוצה תמיר את הסוכריות

  .סופית במכירה הפומבית

' מס= שוב מחיר(מכריז על מחיר התחלתי , המנחה מציג את המשחק: המכירה מתנהלת כ�

  ).סוכריות

הקבוצות מציעות מחיר העולה מהצעה להצעה עד : כעת תיער� מכירה פומבית לפי הכללי�

  .שמכונה אחת הקבוצות לשל�שמגיעי� לסכו� מקסימלי 

  ! נמכר�שלישית, שניה, פע� ראשונה

  .מהסוכריות שצברו" התרוששו"המכירה מסתיימת כאשר כל הקבוצות 

  

  
  
  
  

  :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

    

  ?ענית� נכו 
זכית� 
בהימור 

  .כפול

  

 5קנס 
  נוספי�

ובה על תש
  .שגויה
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   שאלות ותשובות–נספח 

  
  

 )חתימה". (טובה______ גמר : "השל� .1

 )מאזניי�. (מזלו של החודש .2

 )תשרי. (החודש הראשו  בשנה .3

 )כרטיס ברכה. (כשנקבל אותו מאוד נשמח, אחד לשני נשלח .4

 )ראש השנה. (החג הראשו  בשנה .5

 )תפוח. (בדבש______ בראש השנה נאכל  .6

 )שבת שובה(? ימי תשובהאי� נקראת השבת בעשרת  .7

 "). טובותהי רצו  שתגזור עלינו גזירותי("? מה מברכי� כשאוכלי� גזר בראש השנה .8

 )רוע הגזירהמעבירי  את ". (__ __ ___ _________ותשובה ותפילה וצדקה : "השל� .9

  )אלול(? מהו חודש הסליחה והרחמי� . 10

  )תפוח בדבש... (י� כסמל לכ� אוכל� " שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" . 11

  ")כרימו שירבו זכויותינו ... יהי רצו  ("?התדע, על הרימו  בראש השנה מה נבר� . 12

13 . 
  )כפרות(? תרנגול או דג, אי� נקרא המנהג שבו משתמשי� בכס

  )שופר. (טובי� קולי נשמע כבר באלול ומזכיר לעשות מעשי�, מקר  של איל אותי מכיני� . 14

  ) לראש השנה לא קשור� ענבי� . (תפוח, ענבי�, גזר, תמר, דג, רימו :  מה יוצא דופ . 15

  )אלול(? התדע, מה שמי, אני האחרו  בחודשי השנה . 16

  )סליחה(? מה אומר בלי להתבייש, רבתי ע� חבר ורציתי להתפייס . 17

  . לשנה�  ותחתמו �  טובה �תכתבו : סדר אותה בבקשה, הברכה התבלבלה . 18

  )דגראש של " (שנהיה לראש ולא לזנב: "ל בראש השנה ונבר� עליואותו נאכ  .19

  ).תשלי� (.ד נחל אחרי מנחה של ראש השנהתפילה שנאמרת ליד הי� או לי . 20

  . שמחת תורה, ראש השנה, סוכות, יו� כיפור: סדר את החגי� לפי הסדר  .21

  )שמחת תורה, סוכות, יו� כיפור, ראש השנה (      

  )קולות השופר.... (רי� ותרועה ה�שב, תקיעה . 22

  

  

  :משימות

  

  .לבחור נציג מהקבוצה  שיתקע בשופר . 1

  .לבר� את כל הקבוצה לקראת השנה החדשה . 2

  .י קולות לשיר שיר לראש השנה בשנ .3

  . לבחור נציג שיל� בקו ישר ע� תפוח על הראש .4

  .לבחור נציג לאכול תפוח בלי עזרת ידיי� . 5

  .דשי השנה מההתחלה ועד הסו
לומר את חו . 6

  

 


