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        6י תכנית בערוץ "משחק מזל תחרותי עפ  -    ששטוס
  
  

  :מטרה
  

  .באמצעות משחק מזל בנושא ראש השנההעשרה 
  

  :חומרי�
  
  )'וכו, 1000, 500, 400(על כל משבצת כתוב ניקוד . משבצות 40 �לוח ניקוד מחולק לכ  �
 .י�'כיסויי� כמספר המשבצות מוצמדי� ללוח בסקוצ �
 )ב"אתרי� וכיו, בעלי חיי�, צמחי�: כגו$(מחוג מחולק לנושאי� + לוח רולטה  �
 כרטיסי שאלות ומשימות בנושאי� השוני� �
 .כל סט בצבע שונה). מפתחות 40כ "סה(לכל קבוצה ' סקוצ+ מפתחות   10 �
  

  :מהל� הפעילות
  

כל קבוצה בוחרת צבע מתו' ארבעת הצבעי� של . תת קבוצות 4 �מחלקי� את הקבוצה ל  .1
  .המפתחות

 .בידי מנחה המשחק כל המפתחות נמצאי� .2
 . כל קבוצה שולחת נציג לסובב את המחוג ולהגריל נושא .3

  . המנחה שואל את הקבוצה שאלה בנושא שעלה בגורל      
  . מקבלי� מפתח  בצבע שבחרו � ענו נכו$ או עמדו במשימה       
  .לא מקבלי� מפתח �לא ענו או לא עמדו במשימה       

 ). לפי בחירתה(על אחת המשבצות בלוח הניקוד קבוצה שזכתה במפתח מצמידה אותו  .4
  .לוח הניקוד נשאר מכוסה לכל אור' המשחק

 או(כל קבוצה בתורה עד שכל המשבצות בלוח מכוסות במפתחות , כ' ממשיכי� לשחק .5
  ).עד שמחליטי� לעצור      

 י"עפ(בתו� המשחק חושפי� את הכיסויי� ומחשבי� את הניקוד שצברה כל קבוצה  .6
  ).חותהמפת      

 .הקבוצה המנצחת היא זו שצברה את מירב הנקודות .7
  

  .קבוצה שענתה את רוב התשובות הנכונות לא בהכרח תהיה הקבוצה הזוכה �:  הערות
  .שאלות בנושאי� שוני� אפשר למצוא בספרי טריוויה ובספרי חידות שוני�  �   

  
  

  :                      לוח רולטהדוגמא ל         :     דוגמא ללוח ניקוד מכוסה                   
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  פתרונות - ששטוס 
  

  אותיות מבולבלות
  

  
  )שופר(רשפו  . 1
  )סליחות(תלוסיה . 2
  )תשובה(השתבו . 3
  )ןרימו(מנירו . 4
  )תקיעה(הקעית .5
  )תשרי(שירת . 6
  )דבש(בשד . 7
  )שנה טובה(בונה  -הטש. 8
  )ראש השנה(השרה  -נשא. 9

  )צדקה(הקצד . 10
  
  
  לא/ כן
  

  חודש תשרי הוא החודש השביעי מניסן. 1
  )נכון(    
  הספרדים נוהגים לומר סליחות מראש. 2

  )נכון(חודש אלול עד יום הכיפורים     
  .היה מקרן של אילעדיף שהשופר י. 3

  אפשר  לתקוע גם בקרן, במידה ואין    
  )לא נכון(פרה  של    
  "שהחיינו"לפני תקיעת השופר מברכים . 4

  )נכון(" לשמוע קול שופר"ו    
  מצוה לישון הרבה בראש השנה כדי. 5

  )לא נכון(שתהיה לנו שנת מנוחה     
  עשרת ימי תשובה הם עשרת הימים. 6

  )לא נכון(ה שלפני ראש השנ    
  הבמוצאי ראש השנה לא עושים הבדל. 7

  )לא נכון( כדי שכל השנה תהיה קדושה    
  השופר מזכיר לנו את עקדת יצחק. 8

  )נכון(    
  , בראש השנה נוהגים לאכול רוביא. 9

  )נכון(ודג  תמר, סילקא ,כרתי     
  נהוג בראש השנה לאכול תמרים. 10

  ינו שנהיהי רצון שתחדש על:" ולברך      
  )לא נכון(" ומתוקה כדבש טובה      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )קולר, נופר(שופר . 1
  )ברוש(ראש . 2
  )קנה, בנה, חנה(שנה . 3
  )עפיפון, המון(רימון . 4
  )קש(דבש . 5
  )מלוח, נפוח(תפוח . 6
  )בדיחה(סליחה . 7
  )דג(חג . 8
  )בחילה, מחילה(התחלה . 9

  , חדדתי עפרון(יום הזכרון . 10
  )כלתי מלפפוןא      

  
  

  קפד ראשו
  

  .קולי מזכיר לעם לחזור בתשובה. 1
  .קפד ראשי ואני הזכר של הפרה    
  )פר -שופר(    
  .כל החג בי עסוקים. 2

  .קפד ראשי ואני הנקבה של הפיל    
  )פילה -תפילה(    
  .ממני בחג קוראים את התפילות. 3

  .קפד ראשי ואבקש ממך לשוב    
  )חזור -מחזור(    
  אני אחד מהסימנים שאוכלים בסעודת .4

  .החג    
  קפד ראשי ותקבל איש שאתה בכלל לא    
  )זר -גזר(. מכיר    
  .את החלק הזה של הדג בחג אוכלים. 5

  )אש -ראש(. קפד ראשו וממנה נכוים    
  .אני סימן לשנה מתוקה. 6

  )דב -דבש(. קפד זנבי ואני גר במאורה    
  .עכשו מתחילה חדשה. 7

 -שנה(. בפה היא קבועה - קפד זנבה    
  )שן
  כדי להעביר את רוע הגזרה צריך אותי. 8

  .לתת לעניים    
  . קפד ראשי ואני בכלל לא עבה    
  )צדקה דקה(    
  .חודש הרחמים והסליחות הקודם לחג. 9

  .התרנגולות גרות שם -קפד ראשי    
  )לול - אלול(   
  .מהקרן שלי מכינים את השופר. 10

  .    קפד זנבי וזה מה שאומרים כשכואב       
  )אי -איל(       

  חרוזים
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  אותיות מבולבלות
  

  

 רשפו

  אותיות מבולבלות

  

 תלוסיח

  אותיות מבולבלות

  

 השתבו

  אותיות מבולבלות

  

 מנירו

  אותיות מבולבלות
  

  

 הקעית

  אותיות מבולבלות
  

  

 שירת

  אותיות מבולבלות

  
  

 בשד

  אותיות מבולבלות
  

  

 בונה -הטש 
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  אותיות מבולבלות
  

  

 השרה - נשא  

  אותיות מבולבלות

  

 הקצד

  חרוזים
  

  

  ׁשֹוָפר

  חרוזים
  

  

  רֹאשׁ 

  ֲחרּוִזים
  

  

ָנה   ׁשָ

  ֲחרּוִזים
  

  

  ִרּמֹון

  ֲחרּוִזים
  

  

ַבשׁ    ּדְ

  ֲחרּוִזים
  

  

  ַּתּפּוחַ 
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  ֲחרּוִזים
  
  

  ְסִליָחה

  ֲחרּוִזים
  
  

  ַחג

  ֲחרּוִזים
  
  

  ַהְתָחָלה

  ֲחרּוִזים
  

  

רֹון יֹום ּכָ   ַהזִּ

ן   לֹא/ּכֵ

  
ֵרי חֶֹדשׁ  ׁשְ  ַהחֶֹדש הּוא ּתִ

ִביִעי ְ יָסן ַהׁשּ   .ִמּנִ

ן   לֹא/ּכֵ

  

ים ָפַרּדִ  לֹוַמר נֹוֲהִגים ַהּסְ
 ַעד ֱאלּול חֶֹדשׁ  ֵמרֹאשׁ  ְסִליחֹות

ּפּוִרים יֹום   .ַהּכִ

ן   לֹא/ּכַ

  
ֹוָפר ָעִדיף ַהׁשּ ֶרן ִיְהֶיה ׁשֶ ל ִמּקֶ  ׁשֶ
ִמדָּ . ַאִיל ר ,ְוֵאין הּבְ  ִלְתקֹעַ  ֶאְפׁשָ
ם ֶקֶרן ּגַ ל ּבְ ָרה ׁשֶ   . ּפָ

  
  
 

ן   לֹא/ּכֵ
  

  

ִקיַעת ִלְפֵני ֹוָפר ּתְ  ְמָבְרִכים ַהׁשּ
ֶהֱחָינוּ " מֹעַ "ו" ׁשֶ  ".ׁשֹוַפר קֹול ִלׁשְ
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ן   לֹא/ ּכֵ
  

  

ה ִליׁשֹון ִמְצָוה רֹאשׁ  ַהְרּבֵ  ּבְ
ָנה ָ ֵדי ַהׁשּ ְהֶיה ּכְ ּתִ ַנת ָלנוּ  ׁשֶ  ׁשְ
  .ְמנּוָחה

  לֹא/ןכֵּ 
  

  

ֶרת ׁשּוָבה ְיֵמי ֲעׂשֶ ֶרת ֵהם ּתְ  ֲעׂשֶ
ִמים ְפֵני ַהּיָ ּלִ ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ   .ַהׁשּ

ן   לֹא/ּכֵ
  
  

מֹוָצֵאי ָנה רֹאשׁ  ּבְ ָ ים ַהׁשּ  עֹוׂשִ
ָלה ִלי ַהְבּדָ  ַעל ְלָבֵרךְ  ּבְ

ִמים ׂשָ ר ְוַעל ַהּבְ   .ַהּנֵ
 

ן   לֹא/ּכֵ
  

  

ֹוָפר יר ַהׁשּ  ֲעֵקַדת ֶאת ָלנוּ  ַמְזּכִ
  .ִיְצַחק

ן   לֹא/ּכֵ
  

רֹאשׁ  ָנה ּבְ ָ  ֶלֱאֹכל נֹוֲהִגים ַהׁשּ
ְרֵתי, רּוְבָיא ְמֵרי, ִסיְלָקא, ּכָ  ּתַ
ּוא ִהיא ָקָרא. ְוָקָרא   .ִקׁשּ

ן   לֹא/ּכֵ
  

רֹאשׁ  ָנהּוג ָנה ּבְ ָ  ֶלֱאֹכל ַהׁשּ
ָמִרים  ָרצֹון ְיִהי: "ּוְלָבֵרךְ  ּתְ

שׁ  ַחּדֵ ּתְ ָנה ָעֵלינוּ  ׁשֶ  טֹוָבה ׁשָ
ְדבַ  ּוְמתּוָקה   ".שׁ ּכִ

ד   רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ
  

יר קֹוִלי  ַלְחזֹר ָלָעם ַמְזּכִ
ְתׁשּוָבה   . ּבִ

ד י ַקּפֵ ָכר ַוֲאִני רֹאׁשִ ל ַהזָּ  ׁשֶ
ָרה    .ַהּפָ

ד   רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ
  

ל י ַהַחג ּכָ   . ֲעסּוִקים ּבִ
ד י ַקּפֵ ֵקָבה ַוֲאִני רֹאׁשִ ל ַהּנְ  ׁשֶ
יל   .ַהּפִ
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ד   רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ
  

י ּנִ ַחג ִמּמֶ  ֶאת ִאיםקֹוְר  ּבַ
ִפּלֹות ד. ַהּתְ י ַקּפֵ שׁ  רֹאׁשִ  ַוֲאַבּקֵ

ךָ    .ָלׁשּוב ִמּמְ

ד   רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ
  

יָמִנים ֶאָחד ֲאִני אֹוְכִלים ֵמַהּסִ  ׁשֶ
ְסעּוַדת ד. ַהַחג ּבִ י ַקּפֵ  רֹאׁשִ
ל ה ִאישׁ  ּוְתַקּבֵ ַאּתָ ְכָלל ׁשֶ  לֹא ּבִ
יר   .ַמּכִ

ד   רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ
  

  

ל ַהזֶּה ַהֵחֶלק ֶאת ג ׁשֶ ַחג ַהּדָ  ּבַ
  . אֹוְכִלים

ד ה רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ ּנָ   .ִנְכִוים ּוִמּמֶ

ד   רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ
  

 
  

ָנה ִסיָמן ֲאִני   .ְמתּוָקה ְלׁשָ
ד ר ַוֲאִני ְזָנִבי ַקּפֵ אּוָרה ּגָ ּמְ   .ּבַ

ד   רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ
  

  

ו ה ַמְתִחיָלה ַעְכׁשָ   .ֲחָדׁשָ
ד ה – ְזָנָבהּ  ַקּפֵ ּפֶ   .ְקבּוָעה ִהיא ּבַ

ד   רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ
  

ֵדי ֵזָרה רֹעַ  ֶאת ְלַהֲעִביר ּכְ  ַהּגְ
ים ָלֵתת אֹוִתי ָצִריךְ    .ָלֲעִנּיִ
ד י ַקּפֵ ְכָלל ַוֲאִני רֹאׁשִ    ּבִ
  .ָעָבה לֹא

ד   רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ
  

ִליחֹות ָהַרֲחִמים חֶֹדשׁ   ְוַהּסְ
  .ַלַחג ַהּקֶֹדם
ד י  ַקּפֵ ְרְנגֹולֹות -רֹאׁשִ  ַהּתַ
רֹות ם ּגָ   .ׁשָ

ד   רֹאׁשוֹ  ַקּפֵ
  

רֶ  י ןֵמַהּקֶ ּלִ  ֶאת ְמִכיִנים ׁשֶ
ֹוָפר   .ַהׁשּ

ד אֹוְמִרים ַמה ְוֶזה ְזָנִבי ַקּפֵ ֶ  ׁשּ
ּכֹוֵאב ׁשֶ   .ּכְ

 

 
 

 
 

  

 

 


