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 בונוס או מינוס לראש השנה

 הפעילות מתבססת על פעילות הלקוחה מהאתר של עמותת "ילדים בסיכוי"

 

 העשרת הילדים על ראש השנה מטרת הפעילות:

 

  הציוד הנדרש:

  משבצות בגודל  08לוח פוליגל מחולק לA4 כל משבצת מחולקת לשלושה חלקים ובראש כל ,

 משבצת סקוצ' זכר

 50 הכרטיסים מצורפים בהמשך הקובץ(.  -שאלות. )מחולק ל א' ב' ג' 08ל  -כרטיסי תשובות

מאחורי כל כרטיס יש לכתוב את הניקוד, ע"פ הניקוד המופיע בדף השאלות. הכרטיסים יוצמדו 

 ללוח הפוליגל בעזרת סקוצ'ים.

  כיסויים למשבצות בגודלA4  מצ"ב בהמשך( 8-08ממוספרים( 

 )דפי שאלות למדריך)מצ"ב 

 דף ניקוד 

 

 הכנות:

מצמידים על לוח הפוליגל את התשובות לפי ההסדר ולאחר מכן מכסים אותם עם הכיסויים הממוספרים. 

 ליד הפוליגל תולים את לוח הניקוד.

 

 מהלך הפעילות:

 הקבוצה מתחלקת לשתי קבוצות מתחרות.

 0הקבוצה הפותחת בוחרת בשאלה. המדריך קורא את השאלה מדף השאלות ולאחר מכן חושף את 

התשובות. הקבוצה שבחרה את השאלה , בוחרת תשובה שלדעתה היא התשובה הנכונה. חושפים את 

מורידים  -הניקוד שמאחורי התשובה. אם התשובה נכונה מקבלים את הניקוד הרשום. אם התשובה שגויי

את הניקוד הרשום. כך עובר התור מקבוצה לקבוצה עד שעונים על כל השאלות. הקבוצה המנצחת היא 

 בעלת הניקוד הגבוה ביותר.
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 ?היכן נמצא הנגב(1

 נק'( -2) במרכז הארץ .א

 נק'( -11) בצפון הארץ .ב

 נק'( 01)בדרום הארץ .ג

 

 

 :הגבול בין מדינת ישראל למדינת ירדן עובר לאורך נהר  (2

 נק'( 11) הירדן .א

 (-7) העמוד .ב

 (-10)  דן .ג

 

 ?איזה מבין הערים הבאות נמצאות על חוף הים התיכון(0

 (-8עפולה .א

 (21) תל אביב .ב

 (-11) ערד .ג

 

 ?מה מבין הבאים לא קיים בישראל(4

 (-1) יערות .א

 (-11) מדבר .ב

 (21) ג'ונגל .ג

 

 ?מהן שלושת הערים הגדולות בישראל(1

 (11) ירושלים, חיפה , תל אביב .א

 (-2) ירושלים, צפת , תל אביב .ב

 (-11) ירושלים, צפת, חיפה .ג

 

 ?איך קוראים לשדה התעופה הראשי של ישראל(1

 (-8)נמל תעופה הרצל א.     

 (11) נמל תעופה בן גוריוןב.     

 (-4) נמל תעופה בגיןג.    
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 ?מהי העיר הקרובה ביותר למדינת מצרים( 7

 (11)אילתא. 

 (-11)אשדודב. 

 (-10) באר שבעג. 

 

 ?לאיזה מהערים הבאות יש עיר עתיקה( 8

 (-11). עכוא

 (21) קרית שמונהב. 

 (-8) )בת יםג. 

 

 ?כיצד נקרא חבל הארץ הצפוני( 1

 (17) גלילא. 

 (-11)שפלהב. 

 (-1) ערבהג. 

 

 ?איזו עיר מכונה "בירת הנגב"( 11

 (-12) אשדודא. 

 (-14) דימונהב. 

 (21) באר שבעג. 

 

 ?היכן נמצא "שער הגיא"( 11

 (21)בדרך לירושליםא. 

 (-11) ליד הכנרתב. 

 (-17)בכניסה לחיפהג. 
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 ?הכנסת? איפה נמצאת( 12

 (-4) באילתא. 

 (18) בירושליםב. 

 (-7) בתל אביבג. 

 

 ?לאורך איזה חוף נמצא האזור שנקרא מישור החוף( 10

 (21) לאורך החוף של הים התיכון. א

 (-11) לאורך החוף של ים המלחב. 

 (-11) לאורך החוף של ים סוףג. 

 

 ?מהו המקום הנמוך ביותר בעולם( 14

 (-4)הנגבא. 

 (-0)מדבר יהודהב. 

 (1)ים המלחג. 

 

 ?מהו ההר הגבוה ביותר בארץ( 11

 (-11)הר מירוןא. 

 (11) הר החרמוןב. 

 (-14) הר הכרמלג. 

 

 ?באיזה אזור בארץ יורד הכי מעט גשם( 11

 (11) בנגב, כי זה מדברא. 

 (-7) ברמת הגולן כי שם יורד שלג כל הזמןב. 

 (-11) במישור החוף כי זה קרוב ליםג. 
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 נקראת על שם בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה?איזו עיר ( 17

 (-8) תל אביבא.  

 (10)הרצליהב. 

 (-12) עכוג. 

 

 ?מהי הכנרת( 18

 (-12) נחלא. 

 (11) אגםב. 

 (-1ים)ג. 

 

 ?על איזה הר מתקיימת הילולת לג בעומר( 11

 (11)הר מירוןא. 

 (-12) הר הארבלב. 

 (-1)הר תבורג. 

 

 מה מייחד את היישוב עוספיא?( 21

 (10)זהו יישוב דרוזי בכרמלא. 

 (-11)זה כפר ערבי בנגבב. 

 (-8)זה כפר בדואי ליד ירושליםג. 

 

 ?מה היה פעם בעמק החולה( 21

 (-17) המון חול ולכן זהו שמוא. 

 (7) כל העמק היה ביצהב. 

 (-14) היו בו המון נחשיםג. 
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 הכרטיסיות ללוח:

במרכז א: -1
 הארץ

בצפון ב: -1
  הארץ
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בדרום ג: -1
 הארץ

 

 

 

 

  הירדןא: -2

 העמודב: -2
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  דןג: -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א:-0
 עפולה
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 ב:-0
  תל אביב

 ג':-0
 ערד
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  יערותא:-4

  מדברב: -4

  ג'ונגלג: -4 
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ירושלים,  א:-1
חיפה , תל 

 אביב 
 

ירושלים,  ב. -1
 צפת , תל אביב 

ירושלים, ג:-1
 צפת, חיפה
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א. נמל -1
 תעופה הרצל 

 
ב. נמל -1

תעופה בן 
 גוריון 

mailto:info@yadr.net.il
http://www.yadr.org.il/


 

  30-4844498פקס:  30-4844455טל:  • 88393ירושלים  9308ת.ד.  03רח' רשב"ג 
 966648585.ר. ע •  •  www.yadr.org.il: אינטרנט • info@yadr.net.il: מייל

 
ג. נמל -1

 תעופה בגין
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 אילת א.-7
 
 אשדודב: -7
 
 באר שבע ג:-7
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 עכוא.  -8
 
 

  קרית שמונהב.  -8
 

 בת יםג. -8
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  גליל -1

 שפלהב.  -1

  ערבהג. -1
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 אשדוד -11
 

 דימונהב. -11
 

  באר שבעג.  -11
 

 

 בדרך לירושליםא. -11
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  ליד הכנרתב.  -11
 

 בכניסה לחיפהג.  -11

 

 

 

 

 

 

 באילת -12
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  בירושליםב. -12
 

 בתל אביבג.  -12

 

 

 

 

 

 

לאורך החוף של א.  -10
  הים התיכון

 
לאורך החוף של ים ב.  -10

  המלח
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לאורך החוף של ים . ג -10
 סוף

 

 

 

 

 הנגבא.  14
 

 מדבר יהודהב.  -14
 
 

 ים המלחג.  -14
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א: כי בתקופה זו -11
מתחיל להיות קריר בערב 

ולכן מתכסים בשמיכות 
 יותר עבות 

ב: כי בראש השנה זה -11
 נראה כאילו הירח מכוסה 

ג: כי זה ראשי תיבות -11
של המשפט: כל סוף הוא 

 התחלה 
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  בנגב, כי זה מדברא.  -11
 

ברמת הגולן כי ב.  -11
  שם יורד שלג כל הזמן

 
במישור החוף כי ג.  -11

  זה קרוב לים
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  תל אביבא.  -17

 הרצליהב.  -17
 

  עכוג.  -17

 

 

 

 

 

 

  נחלא.  -18
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  אגםב.  -18
 

 יםג.  -18

 

 

 

 

 

 הר מירון  א.-11
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 הר הארבלב. -11
 

 הר תבורג.  -11
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זהו יישוב דרוזי א.  -21
 בכרמל

 
 

זה כפר ערבי ב.  -21
 בנגב
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זה כפר בדואי ליד ג.  -21
  ירושלים

 

המון חול ולכן א.  -21
  זהו שמו
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כל העמק היה ב.  -21
  ביצה

 

היו בו המון ג.  -21
  נחשים
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