פעילות קופסאות בריחה
לרגל שנת השבעים של מדינת ישראל
לפניכם ערכת קופסאות בריחה לרגל שנת השבעים של מדינת ישראל.
הערכה סוקרת נקודות בהיסטוריה של מדינת ישראל באופן המאפשר התייחסות לנושאים
מתמטיים שונים בתכנית הלימודים במתמטיקה בחינוך היסודי (כיתות א'-ו').
מכיוון שהנושאים שבחרנו אינם תלויים בתאריך העברת הפעילות ,ניתן להשתמש בערכה גם
בשנים הבאות.
הנושאים המתמטיים אליהם הערכה מתייחסת בהתאם לכיתה הם:
הכרת המספרים (המוקד הוא במשימה  1ומופיע גם לאורך המשימות האחרות)
תתי נושאים/כיתות

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

זוגי  /אי זוגי













סדר על ישר המספרים























ערך המקום והמבנה העשרוני במספרים גדולים



גימטריה

פעולות במספרים (המוקד הוא משימות  5 ,1ומופיע גם לאורך המשימות הבאות)
חיבור וחיסור












תרגילי שרשרת













פתרון משוואות פשוטות













אומדן ופיתוח תובנה מספרית



















ארבע פעולות חשבון במספרים קטנים

חוקי פעולות
שברים (משימה )3
הכרת השבר הפשוט ומשמעותו כחלק משלם









מונה ומכנה















צמצום שברים





פעולות בין שברים בעלי מכנה שונה





חיבור וחיסור שברים בעלי מכנה זהה
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גיאומטריה (משימה )2
תתי נושאים/כיתות

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

הכרת צורות גיאומטריות שונות













ריצוף













יחסי הכלה בין צורות





















חשיבה מרחבית
מדידות (משימה )4
עריכת מדידות בסרגל או כלי מדידה אחר













השוואת אורכים

















התאמת אורך קטע לערך מספרי
מדידת היקף והשוואה בין היקפים





הערכה כוללת:
 .1מדריך שימוש בערכה.
 .2שלושה סיפורי מסגרת אפשריים.
 .3חמש פעילויות המותאמות לנושא מתמטי מתוכנית הלימודים ולגיל התלמידים:
א.

פעילות  :1מתי הכל התחיל? (הכרזת המדינה)

ב.

פעילות  :2מגן דוד (דגל ישראל)

ג.

פעילות  :3חידת הבולים (אישים מפורסמים)

ד.

פעילות  :4שביל ישראל (הכרות עם מפת המדינה ואתרים בה)

ה.

פעילות  :5כתב חידה (סמלי המדינה)

 .4כל פעילות מורכבת מ-
א.

קטע קצר העוסק בהקשר הפעילות – הקטע מהווה הקדמה לפעילות.

ב.

דף הנחיות מותאם לכיתה בה מעבירים את הפעילות – הסבר קצר על
הפעילות עצמה ועל הפעולות אותן יש לעשות בכדי להתמודד איתה.

ג.

אביזרים – מותאמים לכיתה בה מעבירים את הפעילות ולמשימה.

ד.

דף הנחיות למורה לגבי אופן העברת הפעילות.

ה.

פתרונות לפעילות.

 .5הצעה לתעודות לסיום הפעילות.
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אופן השימוש

באופן כללי ,קופסת הבריחה כוללת  5פעילויות המותאמות לכיתה ולתוכנית הלימודים .במידה
ורוצים לערוך חלק מהפעילויות ,אפשר להתחיל ממשימות מאוחרות יותר ,או לדלג על משימות
ולהתאים את ההנחיות.

 .1בחירת סיפור המסגרת – אנא התאימו את סיפור המסגרת לתחומי העניין של
הילדים .בחרו סיפור מסגרת יחיד עבור כל כיתה.
 .2בחרו את הכיתה או הכיתות בהן תעבירו את הפעילות .עקבו אחרי ההנחיות לכל
כיתה והכינו ערכות קופסאות בריחה על פי מספר הילדים בכיתה (ניתן לעבוד על כל
חידה בקבוצות של  2-5תלמידים).
 .3הכנת הערכה:
א.

אפשרות  :1ניתן להכין את הערכה בקופסאות ומנעולים .שימו לב :פתרונות
הקודים עבור כל כיתה זהים ,כך שניתן להשתמש בקופסאות ובמנעולים עבור
כל כיתה ,רק לשנות את ההנחיות והאביזרים במידת הצורך.

ב.

אפשרות  :2הכנת הפעילות בקופסה  /ניילונית ומתן הנחייה לכל קבוצה לגשת
למנחה לצורך אישור הקוד על הפעילות וקבלת הקופסה  /הפעילות הבאה.

ג.

אפשרות  :3הכנת מספר קופסאות לכל פעילות ,על כל קופסה רשום קוד
שונה .רק בקופסה בעלת הקוד הנכון מונחת הפעילות הבאה .במידה וקבוצת
ילדים שוגה בקוד ,יהיה עליה לחזור ולפתור את הפעילות לפני בחירה בקופסה
אחרת.

 .4הכנת פעילות:
א.

בחרו את אופן הכנת הערכה (קופסה ,ניילונית וכולי ,סעיף .)3

ב.

החליטו על מספר הערכות שיש להכין עבור הכיתה בה תעבירו את המשימה.

ג.

לכל אחת מהערכות צרפו את סיפור המסגרת.

ד.

עבור כל משימה:
 .iקראו תחילה את המדריך למורה( .אנו ממליצות למורים לפתור את
הפעילויות בעצמם טרם העברתן לכיתה).
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 .iiגזרו והדביקו על התיבה  /ניילונית את תיאור המשימה (מגילת קלף).
 .iiiגזרו והדביקו את הנחיות המשימה ,על פי הכיתה המתאימה .הכניסו
את ההנחיות לתיבה  /ניילונית.
 .ivגזרו את האביזרים הדרושים לכל משימה על פי הנחיות המשימה
והכיתה המתאימה ,והכניסו לניילונית (אפשר במעטפה קטנה).
ה.

לסיום ניתן להדפיס עבור כל ילד  /קבוצה תעודת סיום.
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תיאור כללי של התיבות  /ניילוניות ואופן הכנתן
מספר
משימה
.1

נושא
המשימה
מתי הכל
התחיל?

.2

דגל
ישראל

.3

חידת
הבולים

אביזרים

המשימה

תיבה  1עליה
מודבק תיאור
המשימה,
מותאם לגיל.
התיבה נעולה
במנעול.

עריכת מניפולציות
על תאריך הקמת
המדינה בהתאם
לכיתה לקבלת קוד
הפתיחה לתיבה
הבאה.

בתוך התיבה
משימה .2

ידע דרוש:
מספרים טבעים
(כיתות א'-ג'),
גימטריה (כיתה
ד') ,ארבע פעולות
חשבון וסדר
הפעולות (כיתות
ה'-ו')

בניית מגן הדוד על
בתוך תיבה :1
הנחיות המשימה פי ההנחיות
ועריכת מניפולציות
איור של מגן דוד לקבלת קוד
הפתיחה לתיבה
בעלת מנעול ירוק.
וצורות
גיאומטריות
המרכיבות מגן
ידע דרוש:
דוד ,על פי
זיהוי צורות
ההנחיות לכל
גיאומטריות (א'-ו'),
כיתה.
יחסי הכלה בין
צורות ,חשיבה
מרחבית (ג'-ו')
בתוך תיבה 2
(ירוקה)16 :
הבולים כולל
שמות האישים.

פתרון
כיתות א'-ד'
פתרון4468 :
כיתות ה'-ו'
 37חברי מועצת העם
חתמו על מגילת
העצמאות ,בטקס הכרזת
המדינה .הטקס החל
בשעה  4אחר הצהרים,
בשנת  ,1948בבית
דיזינגוף שכתובתו
שדרות רוטשילד  ,16תל
אביב.
פתרון ( 4468הקוד
למנעול לתיבה )1
פתרון:
חידה 8 :1
חידה 4 :2
חידה 1 :3
חידה 3 :4
( 8413הקוד
תיבה  - 2ירוקה)

למנעול

עריכת מניפולציות
על שברים

פתרון החידות מופיע
בהמשך.

ידע דרוש:
זיהוי אישים (א'-ו'),
מיון ומנייה ופעולות
חיבור וחיסור
במספרים קטנים
(א') או כפל וחילוק
(ב')
שבר כחלק משלם
(ג'-ד') ,צמצום
שברים,

הקוד הינו:
7315
(הקוד למנעול לתיבה 3
– צהובה)
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בתוך תיבה 3
(צהובה)3 :
חלקי המפה (על
פי הכיתות),

חיבור  /חיסור
שברים (ה'-ו')
מדידות:
עריכת מדידות
בסרגל או כלי
מדידה אחר (א'-ו')

.4

חידת
שביל
ישראל

.5

חידת
כתב
החידה

משוואות פשוטות:
בתוך תיבה 4
(כחולה) :הנחיות פעולות חיבור
וחיסור (כיתה א')
הפעילות
פעולות חילוק,
והחידות על פי
חיסור וכפל (כיתה
הכיתות
ב')
ארבע פעולות
חשבון וחוקי
פעולות (כיתות ג'-
ו')

.6

הכספת /
האוצר

בתיבה – אוצר
פתק תודה
לבחירתכם
(דוגמאות
מופיעות בסוף
הקובץ)

הנחיות המשימה השוואת אורכים
(א'-ב'),
התאמת אורך קטע
לילדי כיתות א'
לערך מספרי (ג'-
וב' אפשר
ד'),
להכניס גם
חתיכות קצרות
של חוט למדידה .מדידת היקף
והשוואה בין
היקפים (ה'-ו')
כיתות ג'-ו':
התלמידים
יזדקקו לסרגל
קטן.

פתרון החידות מופיע
בהמשך.
הקוד הינו:
( 4913הקוד למנעול
לתיבה  - 4כחולה)

פתרונות:
דוכיפת =3
כלב כנעני = 8
כלנית מצוייה = 4
עץ זית = 2
( 2843הקוד למנעול
תיבה  - 5ורודה)
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פעילות קופסאות בריחה
לרגל שנות השבעים של מדינת ישראל
סיפורי המסגרת
אנא בחרו בסיפור המסגרת בהתאם לכיתה ולתחומי העניין של הילדים.

תלמידים יקרים,
תקלה אירעה במרחבי הזמן ,תקלה אשר עלולה להשפיע על
מדינת ישראל כפי שהיא כיום .אנו נשלחים למסע אל העבר בכדי
לוודא שהתקלה לא תפגע במדינת ישראל כפי שהיא היום.

__________________________________________________________________________
http://ymath.haifa.ac.il
מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
7

תלמידים יקרים,
אנחנו זקוקים לעזרתכם .אוצר מימי קום המדינה מוסתר בכספת
ישנה שנמצאה .את האוצר מלבדנו מחפשת כנופיית שודדים.
בידנו רק רמז ראשוני .אנא עזרו לנו לפתוח את הכספת ולמצוא
את האוצר לפני כנופיית השודדים.
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תלמידים יקרים,
קסם מיוחד של הקוסם האריוס דארסליוס השתבש .בעקבותיו
הועברנו כולנו אל מעמקי יער קסום .אנחנו זקוקים לעזרתכם בכדי
לחזור אל מדינתנו הקטנה תוך שעה ,אחרת נשאר ביער הקסום.
לשם כך עלינו לשחזר פרטים חשובים בהיסטוריה של מדינת
ישראל ,בעזרת הרמז הראשון שבידינו.
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משימה  :1מתי הכל התחיל?
הכנה:
הדביקו על תיבה מספר  1את הפתקית הבאה ,ואת דף ההנחיות לפי הכיתה הנבחרת .צרפו
לפתקית את סיפור המסגרת שבחרתם.
לחלופין ,ניתן לחלק את הדפים ללא התיבה.
הרקע למשימה:
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דפי ההנחיות על פי כיתות
כיתה א'

בכדי למצוא את הקוד לתיבה (הקוד בן ארבע ספרות) :כתבו
את הספרות הזוגיות שבהזמנה וסדרו אותן על פי גודלן (בצד
שמאל הספרה הכי קטנה).

כיתה ב'

בכדי למצוא את הקוד לתיבה (הקוד בן ארבע ספרות) ,פתרו
את החידה:
שנת הקמת המדינה היא .1948
 ספרת אלפים בקוד שווה לספרת המאות שבקוד .שתיהן
שוות לספרת העשרות שבשנת הקמת המדינה.
 ספרת העשרות בקוד גדולה ב 5 -מספרת האלפים שבשנת
הקמת המדינה.
 ספרת האחדות בקוד שווה לספרת האחדות שבשנת
הקמת המדינה.
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כיתה ג'

בכדי למצוא את הקוד לתיבה (הקוד בן ארבע ספרות) ,פתרו
את החידה בעזרת ההזמנה:
 ספרת האלפים בקוד שווה לספרת המאות שבקוד .שתיהן
שוות למספר הזוגי הקטן ביותר שבהזמנה.
 אם תחסירו  10מכתובת הבית של בית דיזינגוף ,תקבלו
את ספרת העשרות שלי.
 ספרת האחדות בקוד שווה לסכום ספרות האלפים והמאות
בקוד.
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כיתה ד'

בכדי למצוא את הקוד לתיבה (הקוד בן ארבע ספרות) ,פתרו
את החידה בעזרת ההזמנה:
 ספרת האלפים בקוד שווה בגימטריה לאות הראשונה
בשמו הפרטי של החתום על ההזמנה (ראש הממשלה
הראשון של מדינת ישראל).
 ספרת המאות בקוד בגימטריה גדולה פי שתיים מהאות
הראשונה בשם משפחתו של החתום על ההזמנה.
 ספרת העשרות בקוד שווה בגימטריה לאות השנייה בשמו
הפרטי של החתום על ההזמנה (ראש הממשלה הראשון
של מדינת ישראל).
 ספרת האחדות בקוד שווה בגימטריה לאות האחרונה
שבשנה העברית של הכרזת המדינה.
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כיתה ה'

בכדי למצוא את הקוד לתיבה (הקוד בן ארבע ספרות) פתרו
את החידה:
ארגנו את המספרים הבאים בקטע הבא37 ,1948 ,16 ,4 :
____ חברי מועצת העם חתמו על מגילת העצמאות ,בטקס
הכרזת המדינה .הטקס החל בשעה ____ אחר הצהרים ,בשנת
_____ ,בבית דיזינגוף שכתובתו שדרות רוטשילד ____ ,תל
אביב.
הקוד אותו אנחנו מחפשים הוא:
א .מצאו את תוצאת מכפלתם של המספר הראשון ,השני
והרביעי.
ב .חשבו :המספר הראשון  Xהמספר השני  +המספר השני
ג .חשבו את סכום התרגילים שחישבתם בסעיפים א' וב'.
ד .הוסיפו לסכום שחישבתם בסעיף ג' את המספר השלישי.
התוצאה שהתקבלה הינה הקוד אותו אתם מחפשים.
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כיתה ו'

בכדי למצוא את הקוד לתיבה (הקוד בן ארבע ספרות) פתרו
את החידה:
אחד מהמספרים הוא מספר הבית שבכתובת האירוע שבהזמנה.
אחד מהמספרים הוא המספר הזוגי הקטן ביותר שבהזמנה לטקס
הכרזת המדינה.
מספר נוסף הוא שנת ההכרזה על קום המדינה.
אחד מהמספרים הוא .37
ארגנו את המספרים בקטע הבא:
____ חברי מועצת העם חתמו על מגילת העצמאות ,בטקס
הכרזת המדינה .הטקס החל בשעה ____ אחר הצהרים,
בשנת _____ ,בבית דיזינגוף שכתובתו שדרות רוטשילד
____ ,תל אביב.
הקוד אותו אנחנו מחפשים הוא:
א .מצאו את מכפלתם של המספר הראשון ,השני והרביעי.
ב .חשבו :המספר הראשון  Xהמספר השני  +המספר השני
ג .חשבו את סכום התרגילים שחישבתם בסעיפים א' וב'.
ד .הוסיפו לסכום שחישבתם בסעיף ג' את המספר השלישי.
התוצאה שהתקבלה הינה הקוד אותו אתם מחפשים.
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משימה  :2מגן דוד

הכנה:
הכניסו לתוך תיבה  /ניילונית מספר  1את רקע הפעילות איור מגן הדוד ,הצורות הגיאומטריות
וההנחיות על פי הכיתה המתאימה.
את הצורות הגיאומטריות (מצורפות בסוף המשימה) יש להכניס באופן הבא:
כיתות א'-ב' – איור מגן הדוד ,צורה אחת מהסוגים משולש גדול ,טרפז ,מקבילית ומשושה.
דף המשולשים הקטנים ( 24משולשים).
כיתות ג'-ד' – איור מגן הדוד ,ארבע צורות מהסוגים משולש גדול ,טרפז ,מקבילית ומשושה.
דף המשולשים הקטנים ( 24משולשים).
כיתות ה'-ו' – איור מגן הדוד.
שימו לב :את צורות מגן הדוד ניתן להחליף בצורות הפלא.

__________________________________________________________________________
http://ymath.haifa.ac.il
מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
16

הנחיות המשימה:
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כיתות א'-ב':
העזרו במגן הדוד .פתרו את החידות הבאות בכדי למצוא את הקוד לתיבה
עם המנעול הירוק .הקוד הוא:

פיתרון חידה
רביעית

פיתרון חידה
שלישית

פיתרון חידה
שנייה

פיתרון חידה
ראשונה

חידה :1
הרכיבו את מגן הדוד בעזרת משולשים קטנים בלבד ,כך שצורת מגן הדוד
תהיה מכוסה במלואה ובלי להניח צורה אחת על השניה .בכמה משולשים
השתמשתם?
חסרו את ארבע ממספר המשולשים שקיבלתם וקבלו את פתרון החידה
הראשונה.
חידה :2
הרכיבו את מגן הדוד בעזרת מקבילית אחת ומשולשים ,בלי להניח צורה אחת
על השניה .בכמה משולשים השתמשתם?
חידה :3
הרכיבו את מגן הדוד בעזרת משושה ומשולשים ,בלי להניח צורה אחת על
השניה .בכמה משושים השתמשתם?
חידה :4
הרכיבו את מגן הדוד בעזרת משולש גדול ומשולשים קטנים ,בלי להניח צורה
אחת על השניה .בכמה משולשים קטנים השתמשתם?
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כיתות ג'-ד':
העזרו במגן הדוד ,פתרו את החידות הבאות בכדי למצוא את הקוד לתיבה
עם המנעול הירוק .הקוד הוא:
פיתרון חידה
רביעית

פיתרון חידה
שלישית

פיתרון חידה
שנייה

פיתרון חידה
ראשונה

חידה :1
הרכיבו את מגן הדוד בעזרת משולשים קטנים בלבד ,כך שצורת מגן הדוד
תהיה מכוסה במלואה ובלי להניח צורה אחת על השניה .בכמה משולשים
השתמשתם?
הרכיבו את מגן הדוד בעזרת טרפזים ומשולשים ,בלי להניח צורה אחת על
השניה .בכמה משולשים השתמשתם באפשרות ההרכבה שבחרתם?
חסרו את מספר המשולשים שקיבלתם בשני המקרים וקבלו את פתרון החידה
הראשונה.
חידה :2
הרכיבו את מגן הדוד בעזרת מקביליות ומשולשים ,בלי להניח צורה אחת על
השניה .בכמה משולשים השתמשתם?
חידה :3
הרכיבו את מגן הדוד בעזרת משושים ומשולשים ,בלי להניח צורה אחת על
השניה .בכמה משושים השתמשתם?
חידה :4
הרכיבו את מגן הדוד בעזרת משולשים כך שלא כולם יהיו באותו הגודל ,בלי
להניח צורה אחת על השניה .בכמה משולשים קטנים השתמשתם?
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כיתות ה'-ו'
העזרו במגן הדוד המצוייר .פתרו את החידות הבאות בכדי למצוא את הקוד
לתיבה עם המנעול הירוק .הקוד הוא:
פיתרון חידה
רביעית

פיתרון חידה
שלישית

פיתרון חידה
שנייה

פיתרון חידה
ראשונה

חידה :1
כמה משולשים ניתן לסרטט על הקווים במגן דוד?
חידה :2
כמה טרפזים ניתן לסרטט על הקווים במגן דוד?
פתרון החידה הוא מספר הטרפזים שבמגן הדוד פחות .2
חידה :3
כמה משושים ניתן לסרטט על הקווים במגן דוד?
חידה :4
כמה מקביליות ניתן לסרטט על הקווים במגן דוד?
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פתרונות:
חידה 1
כיתות א'-ב'

כיתות ג'-ד'

חידה 2

חידה 3

חידה 4

 12משולשים

מקבילית אחת

משושה אחד

משולש גדול

קטנים בלבד:

וארבעה

ושישה

אחד ושלושה

12

משולשים

משולשים

משולשים

12-4=8

קטנים4 :

קטנים1 :

קטנים3 :

 12משולשים

מקבילית אחת

משושה אחד

משולש גדול

קטנים בלבד:

וארבעה

ושישה

אחד ומשולשים

12

משולשים

משולשים

קטנים3 :

טרפז אחד

קטנים4 :

קטנים1 :

וארבעה
משולשים
קטנים4 :
12-4=8
כיתות ה'-ו'

 6משולשים

שישה טרפזים

קטנים2 ,

6-2=4

משושה 1

 3מקביליות

משולשים
גדולים :סה"כ 8

הקוד למנעול התיבה השניה (ירוקה)8413 :
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דפי עזר לחידות:
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משימה  :3אישים בשבעים שנות מדינת ישראל
הכנה:
הכניסו לתוך התיבה בעלת המנעול הירוק (תיבה  3מדבקה ירוקה על המנעול) את רקע
הפעילות וההנחיות לפעילות ,הבולים הגזורים (כולל שמות האישים) ואת ההנחיות על פי
הכיתה המתאימה .לחלופין ,ניתן לחלק את הבולים בין התיבה הנוכחית והתיבות הקודמות.

הרקע וההנחיות המשימה:
בולי דואר משמשים אותנו כאמצעי תשלום על שליחת דואר .לפני הכרזת המדינה
מכתבים בארץ נשלחו עם בולים מטעם הממלכה הבריטית.
בולי הדואר הראשונים של מדינת ישראל הונפקו ימים ספורים לפני הכרזת
המדינה וזאת כדי לאפשר המשכיות בשליחת הדואר בארץ .מדינת ישראל
ממשיכה להנפיק בולי דואר חדשים עד היום .על הבולים מודפסות תמונות שונות:
אישים מפורסמים ,מסרים חשובים ,נופי ארצנו ועוד.
בכדי להתמודד עם משימה זו ,נלמד בעזרת בולים על חלק מהאנשים שעיצבו
את המדינה.
בכדי לפתור את החידה ולהמשיך במסע ,יהיה עליכם ועליכן לפתור את החידות
ולמצוא קוד נוסף.
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למידע על האישים:
ניתן להעזר בהשירות הבולאי ,מאגר הבולים בכתובת:
http://israelphilately.org.il/he/catalog/stamps
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כיתה א':
בכדי למצוא את הקוד לתיבה העזרו בבולים:
כמה נשיאים יש בקבוצה? ___
כמה חוזי מדינה יש בקבוצה? ___
כמה ראשי ממשלה יש בקבוצה? ___
כמה סופרים ומשוררים שזה עסוקם העיקרי יש בקבוצה? ___
כמה מדענים יש בקבוצה? ___
כמה שחקנים יש בקבוצה?___
הקוד לתיבה עם המנעול הצהוב מורכב מפתרונות החידות הבאות:
פיתרון חידה
רביעית

פיתרון חידה
שלישית

פיתרון חידה
שנייה

פיתרון חידה
ראשונה

חידה :1
מספר הנשיאים פחות מספר חוזי המדינה הוא___ :
חידה :2
מספר ראשי הממשלה פחות מספר חוזי המדינה הוא___ :
חידה :3
מספר הסופרים והמשוררים פחות מספר השחקנים הוא___ :
חידה :4
סכום הסופרים והמשוררים והמדענים הוא___ :
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כיתה ב'-ג':
בכדי למצוא את הקוד לתיבה העזרו בבולים:
כמה נשיאים יש בקבוצה? ___
כמה חוזי מדינה יש בקבוצה? ___
כמה ראשי ממשלה יש בקבוצה? ___
כמה סופרים ומשוררים שזה עסוקם העיקרי יש בקבוצה? ___
כמה מדענים יש בקבוצה? ___
כמה שחקנים יש בקבוצה? ___
הקוד לתיבה עם המנעול הצהוב מורכב מפתרונות החידות הבאות:
פיתרון חידה
רביעית

פיתרון חידה
שלישית

פיתרון חידה
שנייה

פיתרון חידה
ראשונה

חידה :1
מספר ראשי הממשלה כפול מספר הסופרים והמשוררים פחות מספר חוזי
המדינה ___
חידה :2
מספר המדענים כפול מספר השחקנים ___
חידה :3
מספר חוזי המדינה כפול מספר המדענים פחות מספר הסופרים והמשוררים
___
חידה :4
מספר הנשיאים פחות מספר ראשי הממשלה ועוד מספר השחקנים___ :
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כיתה ד':
בכדי למצוא את הקוד לתיבה העזרו בבולים ,חשבו מהו חלקם של האישים
הבאים מתוך קבוצת כל האישים ( 16אישים סך הכל):
?

מספר הנשיאים שווה ל ___ שש עשריות ( )
16

?

מספר חוזי מדינה שווה ל ___ שש עשריות ( )
16

?

מספר ראשי ממשלה שווה ל ___ שש עשריות ( )
16

?

מספר סופרים ומשוררים שזה עיסוקם העיקרי שווה ל ___ שש עשריות ( )
16

?

מספר מדענים שווה ל ___ שש עשריות ( )
16
?

מספר שחקנים שווה ל ___ שש עשריות ( )
16
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הקוד לתיבה עם המנעול הצהוב מורכב מפתרונות החידות הבאות:
פיתרון חידה
רביעית

פיתרון חידה
שלישית

פיתרון חידה
שנייה

פיתרון חידה
ראשונה

חידה :1
ערך המונה של מספר ראשי הממשלה כפול ערך המונה של הסופרים
והמשוררים פחות ערך המונה של חוזי המדינה ___
חידה :2
ערך המונה של המדענים כפול ערך המונה של הסופרים והמשוררים פחות
שלוש פעמים ערך המונה של השחקנים ___
חידה :3
ערך המונה של חוזי המדינה כפול ערך המונה של המדענים פחות ערך המונה
של הסופרים והמשוררים ___
חידה :4
ערך המונה של הנשיאים פחות ערך המונה של ראשי הממשלה ועוד ערך
המונה של השחקנים___ :
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כיתה ה'-ו':
בכדי למצוא את הקוד לתיבה פתרו את החידה (שימו לב שעל השברים
להופיע כשבר מצומצם):
נשיאים :מהו חלקם של הנשיאים מתוך כלל האישים? ___
חוזי המדינה :מהו חלקם של חוזי המדינה מתוך כלל האישים? ___
ראשי הממשלה :מהו חלקם של ראשי הממשלה מתוך כלל האישים? ___
סופרים ומשוררים :מהו חלקם של הסופרים והמשוררים שזה עסוקם העיקרי
מתוך כלל האישים? ___
מדענים :מהו חלקם של מדענים מתוך כלל האישים? ___
שחקנים :מהו חלקם של השחקנים מתוך כלל האישים? ___
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הקוד לתיבה עם המנעול הצהוב מורכב מפתרונות החידות הבאות:
פיתרון חידה
רביעית

פיתרון חידה
שלישית

פיתרון חידה
שנייה

פיתרון חידה
ראשונה

חידה :1
מהו ערך המונה של השבר המתקבל מהתרגיל הבא:
נשיאים פחות חוזי המדינה
חידה :2
מהו ערך המונה של השבר המתקבל מהתרגיל הבא:
ראשי ממשלה פחות חוזי המדינה
חידה :3
מהו ערך המונה של השבר המתקבל מהתרגיל הבא:
ראשי ממשלה פחות סופרים ומשוררים
חידה :4
מהו ערך המונה של השבר המתקבל מהתרגיל הבא:
חוזי המדינה ועוד שחקנים ועוד מדענים
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פתרונות:
שימו לב:


קיימת כפילות בין הנשיאים וראשי הממשלות ,ובין הנשיאים למדענים.



בנוסף ,על אף שחלק מהאישים עסקו גם בכתיבה (למשל יצחק נבון) ,כללנו בין
הסופרים והמשוררים אישים שזהו משלח ידם העיקרי.
נושא

נשיאים

שמות

שבר

כמות

1/2

ד"ר חיים ויצמן ,זלמן שזר ,יצחק נבון ,עזר ויצמן8 ,
יצחק בן צבי ,פרופ' אפרים קציר ,חיים הרצוג,
שמעון פרס

חוזי מדינה

בנימין זאב הרצל

1

1/16

ראשי ממשלה

שמעון פרס ,יצחק רבין ,גולדה מאיר ,יצחק

4

1/4

שמיר
סופרים ומשוררים

רחל המשוררת (בלובשטיין) ,לאה גולדברג

2

1/8

מדענים

ד"ר חיים ויצמן ,אלברט איינשטיין ,פרופ' אפרים

3

3/16

קציר
שחקנים

כיתה
א

חנה רובינא

חידה 1

1

חידה 2

חידה 3

1/16

חידה 4

8-1=7

4-1=3

2-1=1

2+3=5

ב-ג

4*2-1=7

3*1=3

2*1-1=1

8-4+1=5

ד

4*2-1=7

2*2-1=3

3*1-2=1

8-4+1=5

ה-ו

1/2-1/16

1/4-1/16

=7/16

=3/16

1/16+1/16+3/16=5/16 1/4-1/8
=1/8
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דפי עזר לחידות:

אפרים קציר

יצחק שמיר

עזר ויצמן

ד"ר חיים ויצמן

חיים הרצוג

יצחק נבון

יצחק בן צבי

רחל המשוררת
(בלובשטיין)

בנימין זאב הרצל

יצחק רבין

גולדה מאיר

אלברט אינשטיין

לאה גולדברג

שמעון פרס

זלמן שזר

חנה רובינא
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משימה  :4שביל ישראל
הכנה:
הכניסו לתוך תיבה בעלת המנעול הצהוב (תיבה  4מדבקה צהובה על המנעול) את רקע
הפעילות ,מפת המדינה המצורפת ואת ההנחיות על פי הכיתה המתאימה.
שימו לב:


לכל שכבת גיל (א-ב ,ג-ד ,ה-ו) אנחנו מציעים גרסה שונה של המפות (מקור המפות
הוא .)google maps



מספר קטעים של שביל ישראל אוחדו לצורך המשימה.



אורכי הקטעים בס"מ אינם רלוונטיים עבור כיתות א-ב ,שכן הם עוסקים בהשוואת
אורכים בלבד.



יתכנו סטיות קלות בשל המדידות.

רקע והנחיות המשימה:
בכדי להתמודד עם משימה זו ,נכיר מקטעים שונים של שביל ישראל אשר
מסומנים בשלושת חלקי המפה שלפניכם.
כל קטע צבוע בצבע סגול .מספר הקטע מופיע לידו בצבע אדום.
בכדי לפתור את החידה ולהמשיך במסע ,יהיה עליכם ועליכן לפתור את החידות
ולמצוא קוד נוסף.
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כיתות א'-ב':
אתם מעוניינים לבחור בכל קטע של מפה את קטע המסלול הארוך ביותר
וללכת רק לאורכו .מספרי קטעים אלו הינם הקוד לתיבה.
כדי למצוא את הקוד לתיבה עם המנעול הכחול:
 .1בחרו כלי מדידה (סרגל ,שרוך ,קיסם).
 .2בכל חלק מפה מדדו את הקטעים המופיעים בה .לדוגמא :בחלק הראשון
של המפה ,מדדו את הקטעים  1עד .5
 .3מהם מספרי הקטעים הארוכים ביותר בכל חלק מפה (מספר הקטע צבוע
באדום)?
 .aמספר הקטע הארוך ביותר בחלק המפה הראשון הוא____ :
 .bמספר הקטע הארוך ביותר בחלק המפה השני הוא____ :
 .cמספר הקטע הארוך ביותר בחלק המפה השלישי הוא____ :
 .4הקוד לתיבה עם המנעול הכחול מורכב ממספרי הקטעים הארוכים
ביותר שבכל חלק מפה (המספרים צבועים באדום) .שימו לב :יתכן ואחד
הקטעים הוא מספר דו ספרתי.

הקטע הארוך ביותר
בחלק השלישי

הקטע הארוך ביותר
בחלק השני

הקטע הארוך ביותר
בחלק הראשון
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כיתות ג'-ד':
אתם מעוניינים לבחור במפת הארץ את שלושת הקטעים הארוכים ביותר
במסלול וללכת רק אותם .מספרי קטעים אלו הינם הקוד לתיבה.

כדי למצוא את הקוד לתיבה עם המנעול הכחול:
 .1בכל חלק מפה מדדו את הקטעים המופיעים בה בעזרת סרגל.
 .2מצאו בשלושת חלקי המפה את מספרי הקטעים הבאים (צבועים
באדום):
 .aמספר הקטע שאורכו  2.5ס"מ ומספר קטעו זוגי הוא ___
 .bמספר הקטע שאורכו כ 2.5 -ס"מ ומספר קטעו אי זוגי הוא ___
 .cמספר הקטע שאורכו גודל מ  4ס"מ וקטן מ  5ס"מ הוא ___
 .3הקוד לתיבה עם המנעול הכחול מורכב ממספרי הקטעים שמצאתם.
שימו לב :יתכן ואחד הקטעים הוא מספר דו ספרתי.

מספר הקטע בסעיף c

מספר הקטע בסעיף b

מספר הקטע בסעיף a
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כיתות ה'-ו':
אתם שוקלים ללכת לאורך מספר קטעי שביל ישראל ,ולחזור לנקודה ממנה
יצאתם .לאחר שתחשבו את ההיקפים של מסלולים אלו ,תוכלו לגלות גם
את הקוד לתיבה.
כדי למצוא את הקוד לתיבה עם המנעול הכחול:
 .1בכל חלק מפה מדדו את היקפי המצולעים הבאים:
 .aהיקף המרובע המורכב מהקטעים a ,5 ,4 ,3
 .bהיקף המשולש המורכב מהקטעים b ,9 ,8
 .cהיקף המשולש המורכב מהקטעים c ,13 ,12
 .2ענו על השאלות הבאות:
 .aהמצולע בעל ההיקף הקטן ביותר הוא _____
 .bהמצולע בעל ההיקף השני בגודלו הוא _____
 .cהמצולע בעל ההיקף הגדול ביותר הוא _____
 .3הקוד לתיבה עם המנעול הכחול מורכב מהחידות הבאות.

מספר הקטע האי-זוגי
שבמצולע בעל ההיקף
הגדול ביותר

מספר הקטע האי-זוגי
שבמצולע בעל ההיקף
הקטן ביותר

מספר הקטע הזוגי
שבמצולע בעל ההיקף
השני בגודלו
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פתרונות
שימו לב :יתכנו סטיות קלות בשל המדידות.

אורכו

מספר קטע

אורכו

מספר קטע

( 1חלק ראשון)

1.5

( 9חלק שני)

2.5

( 2חלק ראשון)

1.5

( 10חלק שני)

2

( 3חלק ראשון)

2

( 11חלק שלישי)

1

( 4חלק ראשון)

2.5

( 12חלק שלישי)

1.5

( 5חלק שני)

0.5

( 13חלק שלישי)

4.5

( 6חלק שני)

1.5

a

3.5

( 7חלק שני)

0.5

b

3

( 8חלק שני)

2

c

4.5

היקף המרובע המורכב מהקטעים a ,5 ,4 ,3

8.5

היקף המשולש המורכב מהקטעים b ,9 ,8

7.5

היקף המשולש המורכב מהקטעים c ,13 ,12

10.5

הקוד לתיבה עם המנעול הכחול

4913
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מקבץ המפות לכיתות א'-ב'
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מקבץ המפות לכיתות ג'-ד'
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מקבץ המפות לכיתות ה'-ו'
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משימה  :5כתב חידה – סמלי הארץ
הכנה:
הכניסו לתוך תיבה בעלת המנעול הכחול (תיבה  4מדבקה כחולה על המנעול) את רקע
הפעילות ואת ההנחיות על פי הכיתה המתאימה.

רקע והנחיות הפעילות:
הקוד לתיבה הורודה מוצפן בכתב חידה .בכדי למצוא את הקוד ,עליכם לפתור את כתב החידה
המכיל מספרים ואת סמלי המדינה השונים.
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כיתה א':
לפניכם המשוואות הבאות .מצאו את ערכם של הדוכיפת ,הכלב הכנעני,
הכלנית ועץ הזית בכדי למצוא את הקוד לתיבה.

7

=

4

+

10

=

+

2

5

=

-

9

6

=

+

הקוד לתיבה הוא:
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כיתה ב':
לפניכם המשוואות הבאות .מצאו את ערכם של הדוכיפת ,הכלב הכנעני,
הכלנית ועץ הזית בכדי למצוא את הקוד לתיבה.
9

=

+

+

2

:

4

=

12

=

X

6

=

+

3

הקוד לתיבה הוא:
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כיתות ג'-ד':
לפניכם המשוואות הבאות .מצאו את ערכם של הדוכיפת ,הכלב הכנעני,
הכלנית ועץ הזית בכדי למצוא את הקוד לתיבה.
18

=

9

=

X

11

2

=

+

=

/

+

+

6

הקוד לתיבה הוא:
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כיתות ה'-ו':
לפניכם המשוואות הבאות .מצאו את ערכם של הדוכיפת ,הכלב הכנעני,
הכלנית ועץ הזית בכדי למצוא את הקוד לתיבה.
17

=

12

=

9

=

+

*

2

/

+

2

=

/

+

+

3

הקוד לתיבה הוא:
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פתרונות
דוכיפת =3
כלב כנעני = 8
כלנית מצוייה = 4
עץ זית = 2
( 2843הקוד למנעול תיבה  - 5ורודה)
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תעודות סיום ההתמודדות עם קופסת הבריחה
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