
 

 

 

כת חידות בסגנון חדר בריחה המבוססת כולה על מגילת העצמאות. ער  הוא  מסתרי האלבום הנעול

  .ישראלית -תרבות יהודית ד הנושא בשיעורי ומ  הערכה מתאימה לסיכום לי

 

 כל ערכה )לחצי כיתה(ב

   קרטוןקופסת  -

 מסיים(הסבר הסבר פותח וובו לתלמיד )דף  -

 בניילוניות נפרדות חידות  עשר -

צנצנת עם שקף אדום, מסגרת נייר, זכוכית מגדלת, גליל מראה,  :שקית יוטהאביזרים בתוך  -
   ממד -תלת , משקפי גפרורים 

 ניילוניתרמזים ב -

 של מגילת העצמאות מגולגל העתק  -

 מנעולנעול באלבום תצלומים  -

 טושים מחיקים  -

 

 ה מראשהכנ

שניים או שלושה יוכלו לשבת שולחן סביב כל כך ש, שולחנות נפרדים עשרה סדרו בכיתה  •
אם ברשותכם שתי ערכות, תוכלו לחלק את הכיתה לשניים ולערוך תחרות בין  .תלמידים 

 הקבוצות. 

כך  וסובבו את מנעול הקוד של האלבום , בקופסהסודרים משברשימה  האביזרים ודאו שכל  •
 . מכוון על הפתרוןשלא יהיה 

 . אצלכם אותה ושמרו  ,הקרטון את ניילונית הרמזים  מקופסת הוציאו  •

 

 פתיחה

דף לתלמיד )דף כפול עמוד הראשון של הוהקריאו את הפתיח ב ,הקופסההציגו לתלמידים את 

את  , והמשיכו לקרוא את המידע ופניהם את האלבום ל. הציגו ( כותרת "מסתרי האלבום הנעול"ב

 בשני העמודים הפנימיים.  ההנחיות 

 בעצמם.  ולבקש מהתלמידים לקרוא על הלוח דףלהקרין את הבמקום להקריא תוכלו 

 ון החידות הוא הבסיס למציאת הצופן למנעול, לפי ההנחיות המפורטות בדף האחרון.פתר

   על השולחנות.והם יפזרו אותן החידות, של הניילוניות  עשראת  לתלמידים לאחר מכן חלקו 

  

https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/04/rxwfg9pstep8hmn8biqrhztk4l3yt0.pdf


 פתרון החידות 

אפשר גם  וכל קבוצה תבחר חידה. ,שניים או שלושה תלמידים לקבוצות של יתחלקו התלמידים 

לסרוק את החידות המפוזרות על השולחנות, להתרשם מהן, להחליט איזו להציע להם לפני תחילת 

 חידה מאתגרת אותם יותר ולהתמקד בה. 

 

והסבר עליו מתבססת  שהחידה קטע מהמגילה ובו  ,בכל ניילונית חידה יש דף הסברכתבי החידה: 

 פאזל, כתב נסתר, נייר לקיפול ועוד.  –הפריט עצמו  בניילונית יש עוד על החידה עצמה. 

לא לכל חידה יש  :רמז. שימו לביבקשו מכם הם , אם התלמידים מתקשים בפתרון החידה  רמזים:

צורך,   יהיהלהן יותר מרמז אחד. מומלץ לתת קודם את הרמז הראשון ורק אם יש רמז, ויש חידות ש

 לתת את הרמז הבא. 

יעזור אביזר שלחפש בה יוכלו האביזרים. הקבוצות של שקית היוטה את   בקופסההשאירו אביזרים: 

אחרי שהתלמידים ישתמשו באביזר,  אביזר.עצמה היא פתור את החידה. גם מגילת העצמאות לה ל

 . לשקית אותו  ולהחזירם עליה

 .האחרות קבוצות לעזור לחידה מוזמנת ה את  שתפתורקבוצה 

 

 לכתוב אך ורק בטוש מחיק!   על התלמידים את הפתרון שימו לב: 

 

 סיום: פענוח הצופן

לפתור את כל החידות, עליהם לעבור לעמוד האחורי בדף לתלמיד ולמלא התלמידים סיימו ילאחר ש

 .להקרין אותו על הלוחהנחיות. אפשר לפי האותו 

 ילה. עליהם לסדר את החידות לפי סדר המג ,צופןלגלות את הכדי 

 הפעולה בשיתוף כל התלמידים הצעה לאופן 

התלמיד יקריא את  . הפקידו תלמיד אחד על קריאת הפסקאות ממגילת העצמאות  .1
 .המילים הפותחות את המגילה

ת  קבוצו, חלק שבחידה שלהם כתובות באם המילים יבדקו האחרים התלמידים  .2
הם יקריאו בקול  .1המספר כתבו על החידה את ישהמילים מופיעות אצלם  התלמידים 

 את המשפט האחרון בציטוט שבידם. 

הקבוצה שהמילים  תלמידי ו , את המשפט הבאלקרוא ימשיך בידיו מגילה שההתלמיד  .3
 וכן הלאה. ויקריאו את המשפט המסיים, 2 יכתבומופיעות אצלם 

 את הקטע  לא ימצאאחד בחידות. אם אף תלמיד  כתובים כמה חלקים של המגילה אינם  .4
 להמשיך.  סמנו לקורא, ויבחידה שביד  המוקרא

 המספר שיש לרשום בצד החידה שלו. את כל תלמיד יחפש את האות או  בסיום  .5

 בדקו את הצופן על המנעול!  .6

 

 בסיום הפעילות 

 .  אינם חסרים  כרטיסיות שחלקי פאזל או ו  ודאו שהחזרתם את החידות בשלמותן לניילוניות  -
 . יור על גב הדףצה לפי שכל פריט מתאים לכתב החידה בדקו -
, הסירו אותו בטוש לא מחיקכתבו התלמידים אם בטעות . בדקו שכל כתבי החידה מחוקים  -

 .  חידת שורדי השואהשל מחדש את הדף המקופל  וספר. אצטוןבאלכוהול או ב
את האביזרים לשקית כן החזירו ו, לניילונית  ם אות והחזירו  את הרמזים לפי הסדר סדרו -

 . היוטה
 . וסובבו מעט את הגלגלים , נעלו את האלבום  -

  הנה מכתבי החידה!יכך גם הקבוצה הבאה ת 

https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/04/t86ruvp0fvw6cm58tbdjbm33aoi9gs.pdf


 
 

 ןילילימ "אשצייר יור גלויה צשל חלקים(  שלושים וחמישה)הרכבת פאזל חידה: פעילות בה 

לחזור לארץ במשך כל שנות    ם את החלו מציגיור צה  .1902הציוני החמישי, מהקונגרס 

 . סידור התפילה העתיקעל ידי , גם הגלות 

על הצייר: אפרים משה ליליין היה צלם וצייר מפורסם שהיה שותף לייסוד האקדמיה לאומנות  

מותו של הרצל. הוא גם זה  "בצלאל". היה פעיל בתנועה הציונית, ובין השאר צייר את משה רבנו בד 

 שצילם את התמונה המפורסמת של הרצל על מרפסת מלון שלושת המלכים בבאזל. 

 אין  רמזים:

 אין אביזר: 

ותחזינה עינינו בשובך " ",וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו" :הפתרון לכתיבה בדף

 . "לציון ברחמים 

 ה  האות בפתרון:

 

 

. הצופן שמות של קיבוצים שהקימו החלוצים בו מסתתרים ש פענוח צופן חידה:פעילות בה 

 רמזים. הדורש החלפת מספרים באותיות, על פי 

 שלושה רמזים:

 אין : אביזר

. איילת 6 ;. שריד 5 ;. מרחביה4 ;. בית אלפא3 ;. דגניה2 ;. חפציבה1   :הפתרון לכתיבה בדף

 . כפר גלעדי 9 ;. גניגר8  ;. משמר העמק7 ;השחר

 פ  האות בפתרון:

 

 

  התלמידים  בציור וצביעת החלקים לפי המקרא. עלפתרון תרגילים  חידה:פעילות בה 

של מו שהפתרון הוא  מאורעות הנזכרים במגילת העצמאות.הלהשלים גם את המקרא לפי  

 הרצל, חוזה המדינה, המוזכר גם במגילת העצמאות. )תיאודור( בנימין זאב 

 אין  רמזים:

 אין אביזר: 

הקונגרס הציוני הראשון;  –  1897הראשונה; העלייה  – 1881 במקרא: הפתרון לכתיבה 

  – 1948כנית החלוקה; ואישור ת   – 1947השואה; תחילת  – 1939הצהרת בלפור;  – 1917

  הקמת המדינה 

 הרצלתיאודור  בדף החידה:

 ת  האות בפתרון:

 



 

כך שיתקבל מרובע קטן  קיפול נייר הפעילות בחידה:

עם תמונה. בשינוי קל של הריבוע )קיפול שונה של  

מתחלפת. שלוש  התמונה הקצוות בחלק העליון שלו( 

השואה שעלו לארץ והיו שותפים את שורדי  מציגות התמונות 

שכתבה שורדים מעפילים לארץ, שיר של בבנייתה: תצלום 

הקמת המדינה ואנדרטה לזכר השורדים שנפלו על שורדת 

   במלחמת העצמאות.

סרטון  אם התלמידים מתקשים, אפשר להקרין להם 

 . להמחשה

 

 מחשת אופן הקיפול( אחד )ה רמזים:

 אין אביזר: 

 הלינה בירנבאום ,ִמֶשֶבר לתקווה ,1945ביולי  15   הפתרון לכתיבה בדף:

 ר  האות בפתרון:

 

 

מדינות המתיחת קו בין שמות  חידה:פעילות בה 

שמות המדינות שהצביעו בעד אלה . המסתתרים בדף 

. 1947בנובמבר  29-ישראל בהצבעה באו"ם בהקמת מדינת 

צורה  ות ויקבלו המדינ שבצד קו בין המספרים  ימתחוהתלמידים 

 קנים שמופיעה בסמל המדינה. השל מנורת שבעת 

 אין  רמזים:

תסייע לגלות את שמות המדינות   זכוכית מגדלת אביזר: 

 . נהקטאות הכתובים ב

 מנורה  :הפתרון לכתיבה בדף

 ו  האות בפתרון:

 

 

. השמות  מסתתרים בכרטיסיות שושהוצעו למדינת ישראל שמות המציאת  חידה:פעילות בה 

 בצורה מעוותת ובכתב מראה. כתובים 

 אין  רמזים:

 . יש להניח אותו במרכז הדף ולהסתכל עליו מהצד. מראהגליל אביזר: 

 יהודה, ציון, ישורון, מדינת היהודים, מדינת העברים :הפתרון לכתיבה בדף

 ן   האות בפתרון:

  

https://youtu.be/5ckOJkwS1Aw?t=14
https://youtu.be/5ckOJkwS1Aw?t=14


  

. הפאזל מורכב משולשים בצורת מגן דוד  שנים עשרשל הרכבת פאזל  חידה:פעילות בה 

ות עלישמות . יש אותם זה לזהויש להתאים לארץ מהם עלו שמשמות עליות ומקומות 

 הם נמצאים במסגרת החיצונית של הפאזל.  –שאין ביניהם התאמה ומקומות 

 )שקף מפה( 1 רמזים:

יש   דף ובשקף כדי להפוך את הפאזל לאחר הרכבתו.יש להיעזר בומפה, מצורפת לחידה אביזר: 

 להדק היטב את הפאזל בעת ההפיכה.

ההעפלה )עלייה ב'(  ;(1881תרמ"ב )-ֶאֱעֶלה בתמר, תימן, תרמ"א   :הפתרון לכתיבה בדף

 1948–1934ממדינות שונות, בעיקר שורדי שואה ויהודים מארצות המזרח,  

 8 בפתרון:  מספרה 

 

 

מציאת מילים  חידה:פעילות בה 

יסוד  המסתתרות בדף. המילים הן ערכי ש

 של המדינה כפי שפורטו במגילת העצמאות. 

 2 רמזים:

חור עגול וחור   שיש בהמסגרת תכלת  אביזר: 

 מלבני 

שלום, צדק,     :הפתרון לכתיבה בדף

 שוויון, חירות

 6: בפתרון מספרה 

  

 

מילים בשפה הערבית, להמחשת השאיפה כמה מטרת החידה ללמוד  חידה:פעילות בה 

תרגום  .מגילהב מוצהרת היא לשלום, לשוויון ולשיתוף עם אזרחי המדינה הערבים, כפי ש

 המילים מוסתר בקלפים, ויש להיעזר באביזר כדי לגלותו. 

 2 רמזים:

 שקף אדום  אביזר: 

לּוֵזה  בגד:   :הפתרון לכתיבה בדף ִסירהיט:   ;חולצה – בְּ ַרק צבע:   ;כיסא  –  כֻּרְּ בעל    ;כחול  –ַאזְּ

אַחה מאכל: ;משולש –מוַת׳ַלّת׳ צורה:   ;אריה  –ַאַסד חיים:  פַّ    תפוח –  תֻּ

 3: בפתרון מספרה 

  



 

  המדינות השכנות לנו ארבעשמות   ים בהמסתתרשפתרון חידת גפרורים  חידה:פעילות בה 

 יד לשלום. אליהן להושיט   מבקשת המגילה ש

הצליחו למצוא  הם אם אותו לתלמידים רק יש לתת מגלה את התשובה, ולכן הרמז השני  . 2 רמזים:

 מהשמות.  שניים לפחות 

 גפרורים  אביזר: 

 . מצרים4 ;. ירדן3 ;. לבנון2 ;סוריה. 1  :הפתרון לכתיבה בדף

 5: בפתרון מספרה 

 

 

 

   5  3  6  8הפתרון בדף המסכם צריך להיות כתוב: פתרו נכון, התלמידים יאם 

 הספרות האחרות, לפי הסדר. שלושוהצופן במנעול מורכב מ ,עליהם להשמיט את אחת הספרות 

 (.5ואז  3, תחתיו 8)הראשון 


