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 פתח דבר:

החוברת "רואים, מגלים ואוהבים מתמטיקה ברמות" מכילה פעילויות מתמטיות מעניינות, מקוריות 

בגישה  בקורס מצוינות במתמטיקהשותפי תלמידי כיתה ה'  עטם שלובראייה מחוץ לקופסה פרי 

חידות מתמטיות  פיתח וכתבה'  ותכית צוות תלמידי ,קורס יזמות מתמטית זהבמסגרת  .יזמית

הילדים למדו להביט על הסביבה בעין מתמטית, לצלם את . בסביבה אחרתהעולות כאשר מביטים 

במטרה להוציא חוברת חידות פרי וזאת העלות שאלות הנושאות אופן חידתי, לכתוב אותן להסביבה ו

 את תלמידי כיתה ד'.ו בשנת הלימודים תשפ"א עטם, אותה ילמד

השעה זימנה לנו שלא מרצוננו אירוע עולמי ענק, מגפת קורונה, אך היא לא עצרה בעדנו מלהמשיך 

את הלמידה ואת פיתוח החוברת, גם אם ספונים היינו בביתנו מוחנו לא שקט והיצירה היזמית פינתה 

בוננות בסביבה המשכנו את מפעל היצירה מקום של שקט ורוגע , בעזרת למידה מרחוק והת

 .1 המשותף

תלמידים, העוסקים בחקירה, בהעלאת השערות, בניסוח מסקנות, בהתבוננות בסביבתם הופכים 

מטרת קיימנו את מטרת החינוך: " ואם יזמות עוטפת את המטרה שהרי להיות "מתמטיקאים צעירים"

ועם זאת רואים בשירות  -במחשבה ובמעשה  -החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות 

 " )אלברט איינשטיין(.למען הכלל את משימת חייהם העיקרית

 למה אנו מתכוונים כשאנו אומרים "מתמטיקה סביבתית"? 

מתמטיקה סביבתית הנה היכולת של התלמידים להתבונן על סביבתם, להביט עליה בעיניים 

את הלמידה באופן שונה וכמובן  ןאה אחרות, לארג, להציג דרכי הורסקרניות, בוחנות ושואלות

 . להתייחס ללמידה בינתחומית

 חלק ממטרותיה של ה"מתמטיקה סביבתית":

 חיבור בין מתמטיקה למציאות יומיומית -

 חיבור אישי לסביבה בה אנו חיים  -

 יצירתיות בכתיבה ובפתרון של בעיות מתמטיות דעידו  -

 הגברת המוטיבציה ואהבה למתמטיקה  -

 
ּה" אֹוֲהִבים אֹותָּ ה ֶאת סֹודֹוֶתיהָּ ְלֵאֶלה הָּ ה ְמַגלָּ ִטיקָּ ֵתמָּ "ַהמָּ  

(ארכימדס ) 

 

                                                           
מפאת גודל התמונות שצילמו התלמידים בעזרת הטלפון הסלולרי שלהם, נעזרנו בתמונות מקובצות הנמצאות  1

 באינטרנט(. 

https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/gimel1/tchomey-daat/hsbwn/hmtmtyqhmglhtswdwtyhllhhwhbymwth-rkymds
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/gimel1/tchomey-daat/hsbwn/hmtmtyqhmglhtswdwtyhllhhwhbymwth-rkymds
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/gimel1/tchomey-daat/hsbwn/hmtmtyqhmglhtswdwtyhllhhwhbymwth-rkymds
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/gimel1/tchomey-daat/hsbwn/hmtmtyqhmglhtswdwtyhllhhwhbymwth-rkymds
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 וכן עניינים:ת

מס' 

 משימה

 עמוד 

ט, 1 ה ַמְלְבִנים? –ַחלֹון ּוְרִאי  ַמבָּ  .............................................. ַכמָּ

 

4 

נּו ִראשֹוִנים  2 עֹון ֵמִעיר אֹותָּ ִרים ִראשֹוִנִיים –ְמַסְפִרים ֶשַהשָּ  ........ ִמְספָּ

 

5 

נּוב  3 ִרים ִראשֹוִנִיים –ַהְזַמן ַהגָּ  ............................................. ִמְספָּ

 

6 

ִרים ִראשֹוִנִיים –ַמְתִחיִלים ִמַתֲחַנת ִראשֹוִנים  4  ........................ ִמְספָּ

 

7 

ש  5 דָּ  .................................... 20 –ְלַהִגיַע ְל  –ְמַחְשִבים ַמְסלּול ֵמחָּ

 

8 

ה ְבֵעֶרְך  6 ן בַ  –ַכמָּ האֹוְמדָּ  .................................................... ְסִביבָּ

 

10 

ִלי  7 עֹון ַהִדיִגיטָּ ִליְנְדרֹוִמים –ַהשָּ  .................................... ְמַסְפִרים פָּ

 

12 

ע ַאֵחר  8 ִרים –ַמסָּ ִרים ְמַסְפִרים ִספּוֵרי ֲאתָּ  .............................. ִמְספָּ

 

13 

ה?  9 ִטיקָּ ֵתמָּ ְמֶחה ְלמָּ ַאר ֶשל ַהמֻּ ה ַהתֹּ  ... ְפִעילּות ִעם ַמְחְשבֹון ִכיס –מָּ

 

14 

ה  10 ה ַהְקסּומָּ  ......................... ְפִעילּות ִעם ַמְחְשבֹון ִכיס –ֲאִליס ַבַחּוָּ

 

15 

 ......................................................................... ֵמרֹוץ ְשִליִחים 11

 

16 

ִביֹות  12 ה ְשַלִבים 20 –ְלַהִגיַע ְל  –ִמְשַחק קֻּ  ............................. ְבִששָּ

 

18 

ִביֹות  13 ה ְשַלִבים –ִמְשַחק קֻּ ה ְבִששָּ ה ֲהִכי ְגדֹולָּ אָּ  ..................... ַלתֹוצָּ

 

19 

ִביֹות ִמְש  14 ִחים –ַחק קֻּ  20 .................................................... ִכסּוי ְשטָּ
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  (1) מבט, חלון וראי

 

כפי שנתפסו בעין ( 2וחלון מספר  1של חלונות )חלון מספר תמונת שתי לפניכם 

 המצלמה.

  כמה מלבנים אתם רואים בכל חלון? 

 

 

 

 

 

 יש לעין, הנראים הדברים כל מאחורי"

 נתיב, הינו דבר כל יותר. גדול מה דבר

 חר".א משהו אל הנפתח חלון או שער

 (הקטן ךהנסי מתוך אכזופרי -סנט דה אנטואן ) 

 

2 

1 
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 (2) ראשוניםעיר אותנו השעון מש מספרים

 

לאכול פיצה בפיצרייה ערביים הבשעות בין לצאת  דני קבע עם יואב חברו הטוב

 שליד מגדל השעון.

 זמנים הבאים:באחד מהלהיפגש  וכל אאמר דני ליואב; 

בשעה ששני מחוגי השעון יורו על זווית ישרה הנוצרת  מזוג מספרים ראשוניים 

 בלבד.

 ? באיזו שעה יפגשו השניים

בֹוּהַ " ל גָּ ֹּאש ִמְגדָּ  ֵמר

דֹול עֹון גָּ  .צֹוֶפה שָּ

עַ  א ִלְשמֹּ  הֹו, בֹואּו נָּ

 ".ְבקֹול ֵאיְך הּוא דֹוֵפק

 )לוין קיפניס(

 

 ...ַטק-ִטיק
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 (3) השעון מעיר אותנו ראשונים -הזמן הגנוב 

 

הכוונה  6:30השעה  על מורה, כאשר השעון זהים לנועה וירין שעונים דיגיטליים

  בערב. 6:30בבוקר או  6:30היא לשעה 

לבקר חופשה הגדולה ב קייציו של יום ן מעוניינים לצאת בבוקרינועה ויר

אם בירושלים, שם מוצגת תערוכת מוזיאון האסלבתערוכת "הזמן הגנוב" ב

 שעונים נדירים.

 "באיזו שעה ניפגש?" שאל ירין את  נועה. 

ענתה נועה: "בשעה בה הספרות בשעונים שלנו יראו את המספר הראשוני 

 ."במצג השעון הגדול ביותר שניתן לקבל

 ן?  יבאיזו שעה ייפגשו נועה ויר

 

 

 

עֹון ֲאִפלּו" ל שָּ ְלקָּ  ְמקֻּ

 ."ְביֹום ַפֲעַמִים צֹוֵדק
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חּור ֲאִני" נָּלֹוִגי בָּ ם אָּ ִלי ְבעֹולָּ  ִדיִגיטָּ

 ִכּנֹור ְלַנֵגן ְמַנֶסה

ה ִרבּועַ  ַבְמִסבָּ  ְבִשפּועַ  ְמַקֵפץ בָּ

ִדים ְועֹוֶשה חֹור ְצעָּ  ."ְלאָּ

 (אלון אולארצ'יק)

.( 

 

 

 

 

 

 (4) מתחילים מתחנת ראשונים

 

 שעונים הדיגיטליים בנויות מקווים ישריםהספרות ב

 

 

 

 מורכבת משני קווים. 1הספרה לדוגמה: 

 .ספרהכל  מורכבות מחמישה קווים  5 –ו  3, 2 ותהספר

הגעתה של הרכבת לתחנת  שעת ,רכבת יוצאת אחרי השעה שמונה בבוקר

סכום הקווים וספרות  3המתארת מספר ראשוני בן  היא שעה ,"ראשונים"

 תמגיעה הרכבת לתחנהשעה בה  .השעה הנו מספר ראשוני המתארים את

בה סכום המתארת מספר ראשוני בן שלוש ספרות וגם היא שעה גם  ,ם"י"ותיק

המתאר הזהה למספר הקווים  ,את השעה הוא מספר ראשוני המתאריםהקווים 

נסיעתה של אורכת כמה דקות . "ראשונים"את זמן הגעת הרכבת לתחנת 

הגיעה באיזו שעה בבוקר  נים" ועד לתחנת "ותיקים"?הרכבת מתחנת "ראשו

  הגיעה הרכבת לתחנת "ותיקים"?ובאיזו שעה לתחנת "ראשונים" הרכבת 
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 (5) 20לתוצאה  נוסעים –מחשבים מסלול מחדש  

 

 שונות. לפניכם צילומים של לוחיות רישוי של מכוניות

 .20והגיעו לתוצאה "שחקו" עם ספרות לוחיות הרישוי 

, ניתן: לשנות את סדר יש להשתמש בכל הספרות, כל ספרה פעם אחת בלבד

)מספר פעמים  ארבע פעולות החשבוןלהשתמש ב, לצרף ספרות הספרות,

 ובסוגריים. להשתמש בעצרת, בחזקה שתרצו( כמו כן לעלות

  יש יותר מדרך אחת!

 לדוגמה מספר לוחית רישוי:  

 

 

 

 

(23-4+1): ( ( 6-5) : (8-7))= 20 

 

1+2+3+4+5+6 – (8-7) = 20 

 

(78-56) -2 + (4-3-1) = 20 

 

 .20נסו להציג עוד תרגיל משלכם שתוצאתו                                                   

 

נּו נֹוְסִעים ְכֵדי ְלַשּנֹות   "אָּ

קֹום  לֹּא ֶאת ַהמָּ

א ֶאת הָּ    ."ַרֲעיֹונֹותֶאלָּ

 (היפוליט טיין)
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עם לוחיות רישוי שנקלטו  20ניסע לתוצאה ועכשיו 

 (5) בעין המצלמה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעזרת ספרות על לוח הרישוי של מכונית  20 – להגיע ל נסו גם אתם

 . , או בעת נסיעה בזמן פקקים )לא כשאתם נוהגים!(המשפחה

 

 

 

 

 

מספר לוחית נסו עם 

הרישוי של מכונית 

 המשפחה
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 (6)כמה בערך? 

 יצאנו לשוטט עם מצלמה, 

 בצתופגשנו את חברינו דוד לבוש בחולצה מש

 .וחגיגית

  כמה )בערך( ריבועים צהובים": שאלה חגית

 בחולצתו של דוד רואים?"

 יבועים צהובים?כמה ר

 איך נספור בכמה דרכים?

 

 

 

       

 

 שהן כל רגע במעופן זזות? ואיך נספור ציפורים נודדות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברנו לקבוצה

 דוד קלבנוב
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   המגיע עד שמים? מלון בירושלים ה שלוכמה חלונות רואים בתמונ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כ

 

אני ממש לא מתלוצצת, בא לי לטעום מהצהוב, כחול  כמה סוכריות בצנצנת?ו

 וגם אדום.

  

ה ֶשַבע?  "מָּ

ה?" ה ַכמָּ  מָּ

 ()הגשש החיוור
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 (7) מספרים פלינדרומים -השעון הדיגיטלי 

 בנויות מקווים  הספרות  בשעונים הדיגיטליים  

 

 

 

 מורכבת משני קווים. 1לדוגמה: הספרה 

 מורכבות מחמישה קווים כל ספרה.  5 –ו  3, 2הספרות 

 

 ת מהסכום הכי גדול שלבאיזו שעה יראה השעון את השעה שספרותיה מורכבו

 קווים ומספר זה גם פלינדרום?

 ,ספרות בסך הכל 3 -השעה המוצגת בשעון הדיגיטלי שלנו מורכבת מ

 6:30בבוקר או  6:30הכוונה היא לשעה  6:30כאשר השעון מראה את השעה 

 בערב.

 

 

 

 

ֵאיֶזה נּוְדִניק 

עֹון שֶ  ל ַהשָּ ִלי, כָּ

ְשִניָּה אֹוֵמר ִלי 

ה! עָּ ה ַהשָּ  מָּ

 חחחח

הּוא רֹוֵמז ְלָך "

ז ְלַאט  ֶש"ַהְזַמן זָּ

ל עֹוֵבר ַמֵהר."  ֲאבָּ

 )אליס ווקר(     
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 (8)אתרים מספרים מספרים סיפורי  –מסע אחר 

 

 

 

 

 

  

 אני שכונה חרדית בירושליםב. 

שהוא  וריבוע של מספר דו ספרתי

גם מספר תלת ספרתי הקטן 

 ביותר.

אם תחלקו אותי במספר הדו 

ספרתי הקטן ביותר תגיעו למושב 

בנגב הצפוני מערבי ותגיעו עד 

 נתיב ה______

 

ממנת העיר הצפונית ביותר  .א

 ועיר האבות בישראל

נקבל את המספר הראשוני הקטן 

 ביותר.

 מי אני? __________

 

אם נחלק את שם הקיבוץ הקרוי ג. 

על שמם של לוחמים שיצאו בשנת 

שם לכיוון גוש עציון, ונחלק ב 1948

הקיבוץ הסמוך לירושלים הקרוי על 

 שם חבריו,

נצעד יחד עם אברהם אבינו לטעת 

 עץ אשל.

 ? ______איפה ניטע עץ אשל

 

ם הּוא  דָּ "יְָּעדֹו ֶשל אָּ

קֹום,  ֹּא מָּ ם ל ְלעֹולָּ

א ֶדֶרְך ֲחדָּ  ה ֶאלָּ שָּ

ִרים       ."ְלִהְתבֹוֵנן ַבְדבָּ

 (הנרי מילר)

ה  רָּ "ֵיש ֶדֶרְך ְקצָּ

ה, כָּ  ֶשִהיא ֲארֻּ

ה  כָּ ְוֵיש ֶדֶרְך ֲארֻּ

ה" רָּ  .ֶשִהיא ְקצָּ

 (תלמוד בבלי)
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 (9) ?למתמטיקה מה התואר של המומחה

 

 .עוקבים  באינסטגרם 7,000,000יש לו  

  .עוקבים 100,000בארץ יש לו  

 אנשי אקדמיה בכירים. 9,000בכל שנה הוא מרצה בפני 

 תלמידים מצטיינים במתמטיקה. 100החל מהשנה הוא מלמד  

 דוקטורנטים למתמטיקה. 79עד היום הוא הנחה  

 

 ואתת המומחה, את כל המספרים המתארים א במחשבון כיס אם תחברו

 1 –לקו או תכפילו ב תח במחשבון,תקבלו התוצאה ש

 תדעו מה התואר שלו.

נכון שהוא חכם מאוד? הוא המומחה מספר אחת ותוארו מעיד על כך שהוא 

  בעדכם. 

 

 

 

 

ִאים  ִטיקָּ ֵתמָּ " מָּ

ם, ֵהם ְבֵני אָּ  דָּ

א ֶשֵהם  ֶאלָּ

ֹּאת  ַמְסִתיִרים ז

 ֵהיֵטב".

 עמוס נוי()
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 (10) חווה הקסומהאליס ב

 

והתעניינה במיוחד במספר  היא הביטה סביבה .הקסומה ה ביקרה בחוו אליס

 .בדרכה, אבל הייתה לה דרך מעניינת לספר מה ראתהיים שנצפו בעלי ח

להגיע רק  פתרונה ניתןלש וחדה לו חידהלחווה הטוב  הזמינה את חברה אליס

 :כיסמחשבון בבאמצעות שימוש 

 גבוה פגשתי אותך  ואתה כל כך 

  ,1980 –מ  1לידנו התעופף לו "מספר" הקטן ב 

 "עשירית" ללא נקודה עשרונית,על ההר דהר לו 

 75 -וגדול מ  80-מספר ראשוני קטן מ  על הגבעה ליחך עשב ו

 ו"אמר"  כנפיו הקדמיות זו בזו חיכךאחרון חביב, "משורר הדלות" שכל העת ו

 .תדעו מי אני 7372–ל  1אם תוסיפו 

 

בחווה הקסומה? פגשה אליס רגליים זוגות כמה 

 )בלי שספרה את רגליה(

 

 

  ?לפרפר ולצרצרכמה זוגות רגליים 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9A
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 (11)מרוץ שליחים  

 

ייצג את ל 1במסגרת יום ספורט בית ספרי, נבחרה קבוצת תלמידי כיתה ה'

 מרוץ שליחים. -מסלול תחנות שכבה ה ב

 כברת דרך  ועבר ה ותלמידו זהה. כל תלמידנהמרחק בין התחנות  אינ

 אחרת.

 .מ' 200הוא  1מנקודת הזינוק לתחנה מס'  מרחקה

 מ'. 450הוא  – 2המרחק  מנקודת הזינוק לתחנה מס' 

 מ'. 900הוא  4לתחנה מספר  2המרחק מתחנה מספר 

 מ'. 200לנקודת הסיום הוא  5המרחק מתחנה מספר 

    ק"מ. 1.2 הוא 5לתחנה מספר  3המרחק מתחנה מספר 

 4לתחנה  3ממרחק תחנה  2א פי הו 5לתחנה מספר  4המרחק מתחנה מספר 

    .ומספרים עגולים( 4)רמז, המרחקים כפולות של 

 

 ? 4לתחנה מספר  3מה המרחק מתחנה מספר 

 

  ?מרוץ השליחים של מסלול מה אורכו הכולל 

 

 

 

 

 ֶשַאֶתם ַתֲאִמינּו"

ר ְוַאֶתם ְיכֹוִלים  ְכבָּ

 ."ַהֶדֶרְך ַבֵחִצי

  (תיאודור רוזוולט)



 
 

 תש"פ –לצוות ביה"ס יער מופת רמות אלון  כל הזכויות שמורות
 דר' לבנה ליבי מילון ועידית בטנר

 

 

 

 

 

 נקודת הזינוק

 נקודת סיום
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   (12)משחק בקוביות 

 בשישה שלבים 20 –ל 

 .שני משתתפים ושתי קוביות

 .20 -ה ל הכי קרובלתוצאה בלבד  חשבוןעולות פבארבע  להגיע  –המטרה 

 .6 – 1לוח ובו שש שורות של מספרי הקוביה כל משתתף מקבל 

 ומקיף בעיגול את המספר שהתקבל בקוביה.כל תלמיד בתורו מטיל את הקוביה 

 בשלב הראשון רק מטיל את הקוביה ומסמן את המספר שיצא.

תקבל ועושה מהלך בשלב השני מטיל את הקוביה, מסמן את המספר שה

 .חשבוני עם המספר שבשלב הקודם

בשלב השלישי מטיל את הקוביה, מסמן את המספר שהתקבל ועושה מהלך 

 וכן הלאה שישה מהלכים. חשבוני עם תוצאת התרגיל שהתקבלה בשלב הקודם

 . 20או הכי קרוב לתוצאה  20 –מנצח התלמיד שהגיע ל 

 לוחות של שני שחקנים דוגמה:

 

 

 1 הטלה 1 2 3 4 5 6 6

18  =3 X 6  6 5 4 3 2 1  2הטלה 

 3הטלה  1 2 3 4 5 6 18+  1=  19

 4הטלה 1 2 3 4 5 6 19 - 5=  14

 5הטלה  1 2 3 4 5 6 14+  6=  20

 6הטלה  1 2 3 4 5 6 02 ; 1= 20

 1הטלה  1 2 3 4 5 6 6

 2הטלה  1 2 3 4 5 6  6+  5=  11

 3הטלה  1 2 3 4 5 6 11+  3=  14

 4הטלה 1 2 3 4 5 6 14+  1=  15

 5הטלה  1 2 3 4 5 6 15+  6=  21

 6הטלה  1 2 3 4 5 6 21 - 1=  20
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 (13)משחק בקוביות 

 לתוצאה הכי גדולה בשישה סבבים

 .שני משתתפים ושתי קוביות

 .הגדולה ביותרבלבד לתוצאה  כפלחיבור ובפעולות  להגיע  –המטרה 

 .מספרים 20לוח ובו כל משתתף מקבל 

שתי קוביות, מבצע על המספרים שהתקבלו תרגיל כפל או כל תלמיד בתורו מטיל 

ומסמן את התוצאה על הלוח שלו, התוצאה מציינת את מספר הנקודות  חיבור

 שהתלמיד קיבל בכל שלב. 

 אין להקיף אותה תוצאה פעמיים.

 ול ביותר.הוא הגד הסבביםהנקודות שצבר בששת  שסכום מנצח התלמיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בואו נחשוב: 

 ?מה סכום הנקודות המקסימלי שניתן להגיע במשחק זה 

 ?מה סכום הנקודות המינימלי שניתן להגיע במשחק זה 

 

5 4 3 2 1 

10 9 8 7 6 

18 16 15 12 11 

36 30 25 24 20 
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 (14) ביות ושטחיםקו

 כיסוי שטחים

 .שני משתתפים ושתי קוביות

 שטח  גדול יותר על דף משבצות.לכסות  –המטרה 

כל משתתף  מניח לידו דף משובץ )גם כזה שנתלש ממחברת חשבון( ושתי 

 קוביות מספרים.

כל תלמיד בתורו מטיל את שתי הקוביות וצובע על הדף המשובץ מלבן  

 .שהתקבל מפעולת הכפל בין שני המספרים

 (.לבןואין לצבוע מלבן על מ )נחמד לצבוע כל מלבן בצבעים שונים

 מנצח התלמיד שצבע בסה"כ שטח גדול ביותר על דף המשבצות.

 

 

1X1          

 6X2       2X2  

          

       3X5   

          

          

          

          

          

          



 
 

 תש"פ –לצוות ביה"ס יער מופת רמות אלון  כל הזכויות שמורות
 דר' לבנה ליבי מילון ועידית בטנר

 

 

 תשובות:

 

 מלבנים 24לפחות  1חלון מספר   : 1חידה מס' 

 .ביטים וסופרים(ממלבנים )בהחלט תלוי איך  12,  2חלון מספר                      

 

 דני ויואב ייפגשו בשעה חמש ועשרה.   :2חידה מס' 

 

 .בבוקר 9:53נועה וירין יפגשו בשעה  :3חידה מס' 

 

 קווים( הגעה לתחנת   17)  8:23יציאה מתחנת "ראשונים" בשעה  :4חידה מס' 

 דקות. 30קווים(. אורכה של הנסיעה  17) 8:53"ותיקים"                   

 

 כל הדרכים מתקבלות, בתנאי שתקפידו על כתיבה מתמטית  :5חידה מס' 

 נכונה, סדר פעולות חשבון, הצבת סוגריים במקום המתאים.                    

 

 השוו עם החברים כדי לדעת "כמה בערך", באילו אסטרטגיות   :6חידה מס' 

 השתמשתם?                  

 

 .קווים( 20) 8:08השעון הדיגיטלי יראה את השעה  :7חידה מס' 

 

 . 2א. המנה של קריית שמונה בקרית ארבע היא    :8חידה מס' 

 המספר הראשוני הקטן ביותר. 2                         

     100= 210ב. מאה שערים                        

 .נתיב העשרה         100: 10=  10                            

 , מעלה החמישה35יה יבגימטר –לה  –קיבוץ ה ג.                       

         אברהם הגיע לבאר שבע  35:  5=  7                                      
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 .)רק באמצעות מחשבון כיס ניתן לגלות בקלות( פסורפרוהמומחה הוא    : 9חידה מס' 

 

 :    10חידה מס' 

)הספרות תשע , שבע, תשע,  פרפר ,  )הספרות שבע ואפס( רםחבר של אליס 

 צרצר –)הספרות תשע ושבע( ו  פר)הספרות אפס, אחת, אפס(,  סוסשבע(, 

 )הספרות שלוש, שבע, שלו, שבע(

 זוגות רגליים לכל  3זוגות רגליים )לפרפר ולצרצר  12בסך הכל אליס פגשה 

 אחד(.

 

 

 

 מ'. 400הוא   - 4לתחנה מספר  3המרחק מתחנה מספר : 11ה מס' חיד

 מ'.  - 2,350 אורכו הכולל  של מסלול מירוץ השליחים                     

 

 

 

אנו מבקשות להודות למורה טליה עזרא על תרומתה במחשבה להוסיף גם 

 משחקי קוביות

    תודה!
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 18לוחות למשחק הקוביות עמ': 

 

 

 

 

 

 

 

 1הטלה  1 2 3 4 5 6 

 2הטלה  1 2 3 4 5 6 

 3הטלה  1 2 3 4 5 6 

 4הטלה 1 2 3 4 5 6 

 5הטלה  1 2 3 4 5 6 

 6הטלה  1 2 3 4 5 6 

 1הטלה  1 2 3 4 5 6 

 2הטלה  1 2 3 4 5 6 

 3הטלה  1 2 3 4 5 6 

 4הטלה 1 2 3 4 5 6 

 5הטלה  1 2 3 4 5 6 

 6הטלה  1 2 3 4 5 6 

 1טלה ה 1 2 3 4 5 6 

 2הטלה  1 2 3 4 5 6 

 3הטלה  1 2 3 4 5 6 

 4הטלה 1 2 3 4 5 6 

 5הטלה  1 2 3 4 5 6 

 6הטלה  1 2 3 4 5 6 
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 20לוח למשחק הקוביות עמ': 

 

 

 

 

5 4 3 2 1 

10 9 8 7 6 

18 16 15 12 11 

36 30 25 24 20 

5 4 3 2 1 

10 9 8 7 6 

18 16 15 12 11 

36 30 25 24 20 

5 4 3 2 1 

10 9 8 7 6 

18 16 15 12 11 

36 30 25 24 20 

5 4 3 2 1 

10 9 8 7 6 

18 16 15 12 11 

36 30 25 24 20 


