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  תנ"ך בנושא פיצוחים
 

 מטרת המשחק:

 התנ"ךהקניית ידע בנושא 

 

 חומרים:

 ()ראה שרטוט לוח פיצוחים. .1

ל לוחית כתובה אות מאותיות לוחיות כיסוי )תואמות ללוח( בצבע השונה מצבע הלוח. על כ 20 .2
 .ב -הא

 י()לא הכרח .לוחיות כיסוי שחורות 3 .3

 .דף שאלות ותשובות למנחה .4

 

 מהלך הפעילות:

ן את הלוח. כל קבוצה בוחרת מחלקים את הקבוצה לשתי תתי קבוצות מתחרות ומעמידים מול .1
 אחד מבין השניים: צבע הלוח או צבע הכיסויים.צבע, 

עורכים הגרלה איזו קבוצה תתחיל לשחק. הקבוצה המתחילה בוחרת אות מהלוח במטרה  .2
 (.5ליצור רצף של משבצות בצבע שלה מימין לשמאל )רצף של 

ה שואל שהתשובה שלה פותחת באות שנבחרה. השאלה מופנית לשתי הקבוצות. קבוצה המנח .3
שעונה ראשונה  כובשת את המשבצת ומסמנת אותה בצבע שלה: אם בחרה בצבע הלוח, 

 מסירים את הכיסוי ואם בחרה בצבע הכיסוי הופכים את הכיסוי על צידו האחורי.

צה המתחרה:                                         במידה וענו תשובה לא נכונה, השאלה עוברת לקבו .4
שואל  המדריך  שאלה  -מסמנים את המשבצת בצבע שלהם. אך אם גם הם טעו -ענו נכון

 נוספת באותה האות.

נסיונות לכבוש את המשבצת. לאחר שלושה נסיונות המשבצת חסומה לרשות הקבוצות שלושה  .5
 ומסומנת בלוחית כיסוי שחורה.

 קבוצה שהצליחה ליצור רצף בצבע שלה )מימין לשמאל או מלמעלה למטה.(ה -מנצחת .6

 

  הערה:
והקבוצה השניה מלמעלה  (,5רת רצף מימין לשמאל )רצף של אומר שהקבוצה המתחילה יוצ החוק

 (4למטה )רצף של 
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 שאלות פיצוחים בנושא תנ"ך

 הראשון שהאמין בקב"ה )אברהם(אני האדם  -א

אירועים מבריאת העולם ועד מותו של יוסף  אני אחד מחמישה חומשי תורה ובי מתוארים -ב
 .)בראשית( במצרים

 )גלית(. אמה, אני חזק מאוד ומפחיד, מוצאי מפלשתיים 50גובהי  -ג

 )דוד(. אני בעל שיער אדמוני ויפה עינים והמלך השני של ישראל -ד

 .)דלילה(הצלחתי לגלות את סודו של בעלי שמשון ובגללי הוא הובס על ידי בני עמי  -ד

האש אך בזכות ה' לא קרה לי פתרתי את החלומות של המלך בלשצר, השליכו אותי לכבשן   -ד

 כלום) דניאל(.

 )הרג(. הפעולה שעשה משה רבינו לאיש המצרי שהכה את העברי  -ה

 דש )ויקרא(.המקת עבודת הכוהנים בבישל חוקים בי מתוארים ה אני אחד מחמישה חומשי תורה  -ו

 משנים עשר השבטים ומבניה של לאה )זבולון(. אני אחד  -ז

 אברהם אבינו )חרן(.המקום בו נולד   -ח

משה הרג את המצרי והחביא אותו בחול, המילה בתורה שפירושה להחביא, להסתיר היא...  -ט

 )טמן(.

 "הלא אנוכי _____לך מעשרה בנים" )טוב(. -השלימו את הפסוק -ט

 ו, התגיירתי והצטרפתי לבני ישראל )יתרו(.אני חותן של משה, אביה של ציפורה אשת -י

 וד אותי על המזבח אך בסוף ניצלתי )יצחק(.אני מאבות האומה, רצו לעק -י

 )כלב(מי שנבחר לצאת למלחמה עם גדעון הוא מי ששתה מים כמו...  -כ

 עקב אבינו, אני אם לשישה מהשבטים)לאה(.של יאשתו   -ל

 .)משה( אני המנהיג הראשון של עם ישראל, הוצאתי אותם ממצרים   -מ

 אשתו)מדין(.הארץ אליה ברח משה, שם הכיר את  -מ

 ולאחר מכן הפך אותו ליועצו האישי )נבוכנצאר(המלך שרצה להרוג את דניאל   -נ

 רגליך, כי המקום שעליו אתה עומד אדמת קדש הוא"השלם את הפסוק: "של _______ מעל   -נ

 )נעליך(.

 .)סיסרא(שר הצבא של כנען, נהרגתי בידיה של אישה ושמה יעל  -ס

 .)עשיו( אני בנו של יצחק ויש לי תאום, אני נולדתי ראשון אך אחי גנב ממני את הבכורה  -ע

 .)עלי( הכהן הגדול, גידלתי את שמואל בביתי  -ע

 .)פרעה( מלך מצרים, ה' הקשה את ליבי ולא הסכמתי לשחרר את בנ"י -פ

 .)פלישתים( עם בו נלחמו עמ"י הרבה פעמים בתנ"ך  -פ

 .)צפנת פענח( הכינוי אותו כינו את יוסף משום שהצליח לפענח את החלומות של פרעה -צ

 ים סוף(.)קריעת נס גדול שה' עשה לבנ"י כאשר יצאו ממצרים והמצרים רדפו אחריהם -ק

 .)רחל( אשתו האהובה של יעקב אבינו  -ר

 .)שלמה( יתי מלך ובימי היה שקט ושלווה בארץי, האני החכם מכל אדם -ש

 .)שחין( אחת ממכות מצרים, גורמת לגירודים ופצעים בכל הגוף  -ש

 .)תרי עשר( ספר בתוך הנביאים שבו כלולים שנים עשר ספרים קטנים -ת

 .)תהילים( שבו ישנם הרבה שיריםספר שכתב דוד המלך   -ת


