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 escape room)) מילוטחדר 

 תחרות משימות מאתגרת

 

 מילוט, בילוי הרפתקני מרתק שכבש את העולם. המשחק בהשראת חדרי 

וכל זאת במהלך המשחק על המתחרים לפתור חידות, למצוא את המטמונים, להשתמש בטיפים 

 !מן החדר למצוא דרך החוצה –כל זאת במטרה אחת ויחידה  .חברי הקבוצה בשיתוף פעולה עם

 מטרות:

 עבודת צוות שיתוף פעולה ו -

 פיתוח חשיבה יצירתית -

 חומרים:

 בהתאם לזמן הרצוי למשחק משימות מגוונותמספר  -

 רמזים שונים המוחבאים בחדרי הפעילות -

 לנעילה חדרים כמספר הקבוצות המתחרות ומפתחות -

 

 הפעילות:מהלך 

חברים( חדר ובו מוסתרים  5לכל קבוצה )רצוי עד  מתנהל כתחרות בין קבוצות.המשחק  -

הרמזים שיסייעו להם בפתרון המשימות. המדריך נועל כל קבוצה בחדרה ומסביר 

לחניכים שיוכלו לצאת מהחדר לאחר שיפתרו את המשימות. הקבוצה שתצליח להימלט 

 היא המנצחת! –ראשונה מהחדר 

 משלשל מתחת לדלת כל חדר את המשימה הראשונה. המשחק מתחיל כשהמדריך -

 קבוצה שסיימה לפתור את המשימה, משלשלת את הפתרון מתחת לדלת. -

 מקבלת את המשימה הבאה. –מדריך בודק את הפתרונות. קבוצה שפתרה נכון ה -

 

 הצעות לגיוון:

 משימות צילום בנייד -

 הכנת מתכון מהמצרכים הנמצאים בחדר )אפשר להחביא( -
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 לדוגמא: חידות

 

 איינשטיין החידה של: 1חידה מס' 

בתוך בית מבחנה בתוך אקווריום ובה טבלה שתסייע בפתרון החידה או : שניתן להחביא רמזים 
 מלגו... )הטבלה מצורפת בהמשך(

 

 

הדג הנדיר ביותר בעולם נגנב מתצוגת האקווריום שבה שהה! השוטרים שחקרו 

 5המקרה עקבו בעזרת כלבי גישוש אחר ריחו של הגנב והגיעו לרחוב שבו את 

בתים זהים. השוטרים לא יכולים לחפש אחר הגנב בכל הבתים בבת אחת, ואם 

 . יבחרו בבית הלא נכון, הגנב ידע שהם בעקבותיו ויברח

 

השוטרים לפתור את התעלומה,  לעזור לצוות ושנשלח יםהבלש םאת

 ם:ספה בקשר לבתים ולאנשים שגרים בהה אהמידע שהמשטר כםוביד

כל בעל בית הוא בעל לאום אחר )דני, גרמני, נורווגי, שוודי ובריטי(, שותה משקה . 1

משחק ובעל תחביב אחר )אחר בכל יום )מים, קפה, תה, חלב ובירה שחורה( 

 מונופול, משחק טאקי, פותר תשבצים, משחק רמי קוב וצופה בסרטים(

הפנימיים של כל בית צבועים בצבע שונה משל האחרים )כחול, ירוק, קירותיו . 2

 .הוב(צלבן, אדום ו

בכל בית יש חיית מחמד אחרת )חתול, סוס, ציפור, כלב והדג שהמשטרה . 3

 .מחפשת(

 

 היכן מתחבא הגנב?
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 רמזים לפיתרון:

 .הבריטי גר בבית עם הקירות האדומים. 1

 .לשוודי יש כלב. 2

 .הדני שותה תה. 3

 .הבית בעל הקירות הירוקים נמצא צמוד לשמאלו של הבית בעל הקירות הלבנים. 4

 .האדם שחי בבית עם הקירות הירוקים שותה קפה. 5

 .יש ציפורשמשחק טאקילאדם . 6

 .משחק רמי קובהאדם שחי בבית עם הקירות הצהובים . 7

 .( שותה חלב3האדם שחי בבית האמצעי )בית מספר . 8

 .1בית מספר הנורווגי גר ב. 9

 .גר ליד האדם שבבעלותו חתולשאוהב לצפות בסרטים האדם . 10

 .שמשחק רמי קובהסוס שייך לאדם שגר ליד האדם . 11

 .שותה בירה שחורהשמשחק מונופול האדם . 12

 פותרמדי ערב תשבציםהגרמני . 13

 .הנורווגי גר ליד הבית עם הקירות הכחולים. 14

 .גר ליד האדם ששותה מיםשאוהב לצפות בסרטים האדם . 15
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 טבלת עזר לפתרון החידה:

 

 5בית  4בית  3בית  2בית  1בית  

      לאום

      צבע בית

      חיה

      שתיה

      תחביב

 

 פתרון:

 הגרמני הוא הגנב.
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 חידה מס' 2: חידת גפרורים:

רה )מטעמי בטיחות(, ניתן גפרורים ובתוכה גפרורים ללא חומר בע: חפיסת שניתן להחביארמזים 
 להשיג בכל חנות יצירה או להשתמש בגפרורים משומשים...

 

 פתרון:
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 חידה מס' 3: מי ראה את הכתר?

 

 .ביום גשום אחד גנבו למלך את הכתר שלו

 :הוא שאל את כל עובדיו על הכתר ואלה היו התשובות שלהם

 רתתי אותךיהמשרת ענה: כל היום ש

 המטפלת ענתה: כל היום טיפלתי בבניך אדוני

 המנקה ענתה: כל היום ניקיתי את הארמון אדוני

 הטבח ענה: כל היום בישלתי אדוני

 הגנן ענה: כל היום השקתי את הצמחים אדוני

 המלכה ענתה: כל היום הייתי בחדרי

 ? גלו מי גנב את הכתר

 

 לכן הוא הגנב. לא יתכן שהשקה את הצמחים ביום גשום.פתרון: הגנן משקר ו

 

 י?מה שמ :4חידה מס' 

 

אמצע שמי בתחילת שמי, תחילת שמי באמצע 
 .שווה סוף שמי 2-שמי, סוף שמי לחלק ל

 י?מה שמ

 

 פתרון: משה
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 רוצח אחד, נרצח אחד: 5חידה מס' 

 

 

מהאנשים  שמות: דן, מיכאל יוסי, בן וג'וני. נאמר לכם כי אחד 5לחקירה הגיעו 
שברשימה רצח את אחד האחרים. אלו הם הפרטים הנוספים שקיבלתם יחד עם 

 :הרשימה

 דן רץ במרתון תל אביב אתמול עם אחד מהאנשים שחפים מפשע. 
 מיכאל חשב לפתוח חווה לפני שעבר לגור בעיר הגדולה. 
  יוסי הוא יועץ מחשבים מומחה שרוצה לעזור לבן להתקין מערכת הפעלה

 .שלו בשבוע הבאעל המחשב 
 הרוצח שבר את רגלו בחודש שעבר. 
 בן פגש את ג'וני בפעם הראשונה לפני שישה חודשים. 
 ג'וני התבודד מאז הרצח. 
 דן הוא אלכוהוליסט. 
 בן ויוסי כבר התקינו בעבר מערכת הפעלה ביחד. 
 הרוצח הוא אחיו של ג'וני. הם גדלו יחד בתל אביב. 

 

לגלות מי על פי המידע שבידיכם, התוכלו 
 ?הרוצח ומי הנרצח

 

 

 

 פתרון: 

 .יוסי רצח את מיכאל

 .ג'וני הוא לא הרוצח משום שידוע כי הרוצח הוא אחיו

דן הוא לא הרוצח משום שהוא רץ במרתון תל אביב, וידוע כי הרוצח שבר את רגלו חודש לפני 

 .הרצח. הוא לא יכול היה לרוץ במרתון אם זה היה המצב

 .שהוא רק הכיר את ג'וני לא מזמן, וידוע כי ג'וני והרוצח גדלו יחדבן הוא לא הרוצח משום 

זה משאיר רק את יוסי ומיכאל. מאחר שיוסי עדיין חי )הוא רוצה לעזור לבן להתקין מערכת 
הפעלה בשבוע הבא(, הוא חייב להיות הרוצח. מיכאל לא יכול להיות הרוצח משום שרק 

  .גדל יחד עם ג'וני לאחרונה עבר לגור בעיר הגדולה, ולכן לא

אם כך, ג'וני, דן ויוסי, כולם חיים. גם בן חי, מאחר שהוא ויוסי מתכננים להתקין מערכת הפעלה 

 .במחשב שלו בשבוע הבא, ולכן האפשרות היחידה שנשארה היא שיוסי רצח את מיכאל


