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  אביבה עזר / הימורי טריוויה

  :מטרת הפעילות

  .הפעלה משעשעת המשלבת משחק מזל ע� שימוש בידע בנושאי החג

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

  

  :אביזרי עזר

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

  .  תשובה נכונהעל '  נק10בונוס :     *             כגו�

  . זכית� בהימור כפול, ענית� נכו�                   * 

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

 עד 1 � ממוספרי� מ, המיועדי� לכיסוי,  על הלוח ריבועי פוליגל בגודל זהה למשורטט40 �

  )ת סקוטשריבועי הפוליגל נצמדי� ללוח בעזר.  (40

נית� לשאול את השאלות מתו( ד$ או לכתוב אות� על צדו הפנימי . (תשובות+ ד$ שאלות  �

  )של כל אחד מריבועי הפוליגל

  .כמות גדולה של סוכריות �

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

  .דוגמא ללוח המשחק מצורפת לתדרי( זה �

  

  :      לוח הפוליגל כאשר הוא מכוסה
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  :לוח הפוליגל הגלוי    
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  : מהל� הפעילות

" בנק מרכזי"ברשות המנחה .  סוכריות30 �כל קבוצה מקבלת כ. החניכי� מחולקי� לקבוצות .1

  .של סוכריות

ומודיעה על הסכו� , � המופיעי� על הלוחבוחרת מספר אחד מהמספרי, כל קבוצה בתורה .2

ההימור הוא יכולתה או אי יכולתה להשיב נכו� ). סוכריות' מס= סכו� . (עליו היא מהמרת

  .על השאלה 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" 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��"  זכית� בהימור כפול�?ענית� נכו�"

  .כריות סו10היא מקבלת מהבנק המרכזי 

  :לסיו� המשחק .3

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

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

מכריז על מחיר התחלתי , המנחה מציג את הפריט העומד למכירה: המכירה מתנהלת כ(

  ).סוכריות' מס= שוב מחיר(

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

  .עד שמגיעי� לסכו� מקסימלי שמוכנה אחת הקבוצות לשל�

  ! נמכר�שלישית, שנייה, פע� ראשונה

  .מהסוכריות שצברו" התרוששו"            המכירה מסתיימת כאשר כל הקבוצות 
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  לפוריםהימורי טריוויה 

  דף שאלות ותשובות

  

  )ושתי(? מי לא רצתה לבוא למשתה אחשוורוש .1

  )הגרלה, גורל(? "פור"מה פירוש המילה  .2

  )אסתר(? "לא הגידה את עמה ואת מולדתה"מי  .3

  )כול�(? מי חייב בקריאת המגילה .4

  )מרדכי(?מי לא השתחווה להמ� .5

  )אסתר(? מי אמר לצו� שלושה ימי� .6

  )בגת� ותרש(? ורושמי ה� אלו שרצו להרוג את אחשו .7

  )ויזתא(? מי היה הקט� מבני המ� .8

  )עשרה(? כמה ילדי� היו להמ� .9

  )בשנת שלוש למלכותו(? מתי ער( אחשוורוש את המשתה .10

  )מהודו ועד כוש(? היכ� מל( אחשוורוש .11

  )בשער המל((? היכ� ישב מרדכי .12

  )ברחוב העיר(? היכ� הרכיב המ� את מרדכי בלבוש מלכות .13

  )פעמיי�(? י� את מגילת אסתרכמה פעמי� קוראי� בפור .14

  )שתיי� לאד� אחד(? כמה מנות חייבי� לשלוח איש לרעהו .15

  )שניי�(? לכמה אביוני� חייבי� לתת מתנה .16

  )127(? על כמה מדינות מל( המל( אחשוורוש .17

  )עד חצי המלכות(? עד כמה היה אחשוורוש מוכ� לתת לאסתר .18

  ) אמה50(? עליו תלו את המ�, גובהו של הע� .19

  ")על הניסי�("?  נאמרת ג� בחנוכה וג� בפורי�איזו תפילה .20

  )על ש� הפור שהפיל המ�(? מדוע נקרא פורי� בש� זה .21

  )רעש�(? מהו קט� ומחריש אזניי� .22

  )בגת� ותרש(? מי היו שני האנשי� הראשוני� במגילה שנתלו על הע� .23

 ) שמו  למחות את�מרעישי�(? מה עושי�, בשעת קריאת המגילה" המ�"כשאומרי�  .24

  )יי�(? מצווי� לשתות הרבה בפורי�מה אנו  .25

  )בשמחה...." (משנכנס אדר מרבי�: "השל� את המשפט .26

  )עדלאידע. (שמה של תהלוכת פורי� .27

  )זרש... (אשת המ� נקראת .28

  )סוס(? על מה ישב האיש אשר המל( חפ� ביקרו .29

  )שוש�(בירתה של פרס בימי אסתר המלכה  .30

  )תחפושת(תלבושת ההופכת אות( לאחר  .31

  )ליצ�. (ד ע� כל אחדרוק, קט� ונחמד .32
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  )אוז� המ�. (שומעי� שזה טעי� רק בפורי� .33

  )תענית אסתר(? אי( נקרא הצו� שחל יו� לפני פורי� .34

  ) שני�12(? כמה שני� נמש( סיפור מגילת אסתר .35

  )שוש� פורי�(? כיצד נקרא היו� השני של פורי� .36

  ) איש ימיני�שבט בנימי�(? מאיזה שבט היה מרדכי היהודי .37

  )הדסה(? ל אסתר המלכהמהו שמה השני ש .38

  ) איש500(? כמה הרגו היהודי� בשוש� הבירה חו� מהמ� וילדיו .39

  )לאר��הנס נעשה בחו�(? מדוע לא אומרי� הלל בפורי� .40

. ג, על הניסי�. ב ,על מקרא מגילה.א(? מה� שלוש הברכות שמברכי� לפני קריאת מגילה .41

 )שהחיינו

  ")נת יעקבשוש("? איזה שיר מפורס� שרי� לאחר קריאת המגילה .42

  )דוד(? מה הקרבה המשפחתית של מרדכי לאסתר .43

 
 


