
ה ְמַרְגִלים ָנְשׂאּו ֶאת ֶאְׁשּכֹול  < ַּכמָּ
ַהֲעָנִבים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?

< ַּכֲעֹבר ַּכָּמה ָׁשִנים נֹוֵתן ֶהָחרּוב ֵּפרֹות?

< ְּבֵאיֶזה יֹום ִנְבְראּו ַהֵּפרֹות?

ה ְׁשִמיטֹות ָחְלפּו ֵמַאז קּום  < ַּכמָּ
ַהְּמִדיָנה?

< ָמה יֹוֵצא דֶֹפן: ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים / 
ת ִמיֵני / ִׁשְבַעת  ת ִמיֵני / ֵׁשֶשׁ ֲחֵמֶשׁ

ַהִּמיִנים?

יר ַהָּבא ִלְפָלִחים... ִּפַּלְחנּו ָלֶכם ֶאת ַהּׁשִ

יר ְמפָֹרק ִלְׁשֵני ֲחָלִקים ְלִפי ֲהָברֹות.  ִלְפֵניֶכם ִׁשיר ֶנְחָמד ַּבַעל ֶמֶסר ַאְקטּוָאִלי, ֲאָבל ַהִּשׁ

ק ִלְׁשֵּתי  יר ֲעֵליֶכם ְלִהְתַחלֵּ ֹּכל ֵחֶלק ֵמַהִּמָּלה מֹוִפיַע ְּבטּור ִנְפָרד. ְּכֵדי ִלְקֹרא ֶאת ַהּׁשִ

ה ִלְקֹרא ַרק  ְהֶיה ְמֻמנָּ ְקבּוצֹות ּוְלַהְׁשִלים ֶזה ֶאת ֶזה ְּבַמְקִּביל. ֹּכל ְקבּוַצת ִמְׁשַתְתִפים תִּ

יר!  ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַהּׁשִ

ָׁשֹלׁש ַאְרָּבע ְו... 

אי ֵהם ִיְׂשאּו ֵּפרֹות. אּוַלי ֶזה ִיְדֹרׁש ִמֶּכם ְקָצת ִאּמּוִנים, ֲאָבל ְּבַודַּ

ְלבּו ֶאת  ִלְפֵניֶכם ֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים, ּבֹו ְּתַשׁ
ים ְלִפי ַהַהְגָדרֹות, אֹות ַאַחת ְּבָכל  ַהִּמלִּ

ֵעָנב.
ֹּכל ִמָּלה ִהיא ַּבֲעַלת אֹוָתן אֹוִתּיֹות ֶׁשל 

ַהִּמָּלה ַהּקֹוֶדֶמת ְּבַהְפָחַתת אֹות ַאַחת – 
ִנָּתן ְלַׁשנֹות ֶאת ֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות.

ַהְגָדרֹות:
1. ְּפִרי ֵעץ ִמִּמְׁשַּפַחת ַהֲהָדִרים

2. ְזִהיִרים, ַמְקִּפיִדים ְמֹאד
ֵדִלים ַּבַּפְרֵּדס 3. ֵׁשם ּכֹוֵלל ְלסּוג ֵּפרֹות ַהגְּ

4. ֵּבית ְמגּוִרים
5. ָזן ֶׁשל לּוָלב ֻמְבָחר

6. סּוג ַׁשִיש, ְּכֵעין ֶצֶדף

ִמְצאּו ְּבִתְפזֹוֶרת ָהֵעץ ֶׁשִלְפֵניֶכם 
סּוִגים ַרִּבים ֶׁשל ִאיָלנֹות

ְּפִרי ְוִאיָלנֹות ְסָרק!
ֶאת ַהִּמִּלים ֶיׁש ִלְמֹצא

ִמְׁשְּבצֹות ְסמּוכֹות בְּ
ָלֹאֶרך ְוָלֹרַחב

ָיָׁשר אֹו ָהפּוְך!
חבוש
תמר

פפאיה
אקליפטוס
קלמנטינה

אנונה
אננס
אורן
אלון

שיקמה
צפצפה

דקל
תפוח

הדרים
לימון

נקטרינה
דובדבן

אשכולית
אתרוג

זית
אגוז קוקוס

צלף
גויבה

__ ֶא__, ֲא__ ְו__ ֲא__

הּוא __ָלן, __ֱא__ִקים _ַּגן _ַטע

__נֹות __ ַר__, ְו__ ִמְׁש__לֹות

_ָנ__ ְוָע__, ַמְח_בֹות, __לֹות

_ָמה _ֵּפ__ ֶׁש_נּו, __רּו__?

ים!  -ֲה_ֲע__ ַה__ִבים _ֲא__נּו __ֹשִ

ָּכל _ָחד _ִני _ַגם _ָתה

__ ִאי__ ֶׁש_לֹו__ ַּב__ ָנ__

ְּתכּו__ לֹו __ּבֹות, _ַגם __ֲא__

ֲע_ִפים _ִלים, __ָׁש__, ְּפעּו__

ּו__ ַה__רֹות _ָל__ ַהְּב__ִאים?

ים _ּטֹו__ ֶׁש_ַנְח__ עֹו__!  -_ַמ_ֹשִ

ִמְׂשָחק "ֵּפירֹות ַהִּזָּכרֹון"

ִאיָלן ִאיָלן

קבוצה א'

קבוצה ב'

ִׁשיר ִמְׂשָחק - ִמְׁשָּפָחה ַמְׁשִליָמה ְוִׁשיר ֻמְׁשָלם

קשיו
מנגו

אבוקדו
קיוי

ערבה
קקטוס

צבר
אגוז

שקדיה
איזדרכת

רותם
רימון

אפרסמון
אפרסק

אגס
שזיף
תפוז
ארז

תאנה
סנה

שסק
חרוב
ברוש
אלה

שיטה
הרדוף
פיקוס

ִאיׁש ֶאְׁשּכֹולאֹות

 ִמְסָּפִרים ְוסֹוְפִרים
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ְׁשֵתי  ֹּכל  ִמַּתַחת  ְׁשקּופֹות!(.  )ֹלא  ֵזהֹות  ְּפַלְסִטיק  אֹו  ַקְרטֹון  ּכֹוסֹות   36 ְלָחן  ַהֻשּׁ ַעל  ִהְפכּו 
ָּתָמר,  ֵעָנב,  ָׁשֵקד,  ֱאגֹוז,  ַּבִית: ִצּמּוִקים,  בַּ ׁש  ֶּשיֶּ ְׁשָבט  ִמֵּפרֹות ט"ו בִּ ְּפִרי  ַהִניחּו אֹותֹו  ּכֹוסֹות 
ל ֵּפרֹות ִנַּתן ִליצֹור 'ֵסִטים' ֵזִהים ַהֻּמִרָּכִבים  ִמְׁשֵמׁש ְמֻיָּבׁש ְועֹוד... ִאם ֵאין ָלֶכם 18 סּוִגים ֹשֶ
ה ֵּפרֹות, ְלֻדְגָמה: ִמַּתַחת זּוג ּכֹוסֹות ִצּמּוק ֶאָחד )ִּמַּתַחת ֹּכל  ְסָּפר ׁשֹוֶנה ֶׁשל ֵּפרֹות אֹו ִמַּכמָּ ִממִּ
ַיד ַהִּדְמיֹון ַהּטֹוָבה. ּכֹוס(, ּוִמַּתַחת זּוג ַאֵחר ְׁשֵני ִצּמּוִקים )ִמַּתַחת ֹּכל ּכֹוס(, אֹו ִצּמּוק ְוָׁשֵקד, כְּ
ְלַׂשֵחק  ּוַמְתִחיִלים  ּתֹור  קֹוְבִעים  ַהְּפִרי,  ִמְתַחֵּבא  ָלֶהם  ֶׁשִּמַּתַחת  ַהּכֹוסֹות  ֶאת  'ְמַעְרְּבִבים' 
– הּוא  ֵזֶהה  ֶׁשְּבתֹוָכם  ַהְּפִרי  ִאם  2 ּכֹוסֹות.  ֵמִרים  ְּבתֹורֹו  ֶאָחד  ֹּכל  ַהֻּמָּכר.  ַהִּזָּכרֹון  ְּבִמְׂשָחק 

ַצד. ִאם ֹלא – ַמֲחִזיִרים ֶאת ַהּכֹוס ִלְמקֹוָמּה. יַח ֶאת ַהּכֹוסֹות בַּ ְמַקֵּבל ֶאת ַהֵּפרֹות ּוַמנִּ
ם...  לָּ ׁש לֹו ְּבִסּיּום ַהִּמְׂשָחק ֲהִכי ַהְרֵּבה ֵּפרֹות ְלַחֵלק ְלֻכּ ְמַנֵצַח: ִמי ֶׁשיֶּ


