
פעילות לסיום חומש בראשית - קופסאות בריחה

הכנת הפעילות תדרוש מכם מעט השקעה,

אך מובטחת לכם חוויה מאתגרת ויוצאת דופן.

הפעילות בנויה באופן מודולרי, כך שבאפשרותכם לבחור באילו חידות

ברצונכם להשתמש, בהתאם לקהל היעד והזמן העומד לרשותכם.

ציוד נדרש:

 מנעול עם קוד של 3 ספרות )אפשר להשיג בכל חנות כלי עבודה או סטוק(, 

 קופסא )או קלמר( שניתן לנעול עם המנעול.

 וכמובן פרס מתאים לקופסא הננעלת, או לחלופין את החומרים לערכה לבית למשחק חוויתי 

משפחתי לסיכום החומש בשולחן שבת. )ראו הצעה בקובץ נפרד(

הוראות הפעלה:

עיינו בדף פירוט החידות, ובחרו את החידות שמתאימות לקהל היעד שלכם.. 1

הדפיסו את החידות הנבחרת, גזרו את המרכיבים של כל אחת מהן, והכניסו כל חידה למעטפה . 2

נפרדת.

לכל חידה יש תוצאה מספרית משל עצמה.  לאחר שבחרתם את החידות,עליכם ליצור תרגיל . 3

חשבוני, שמבוסס על התוצאות של החידות האלה, כך שהתוצאה הסופית תהיה מספר בן 3 

ספרות.

באמצעות דף האייקונים, הכינו כרטיס ובו התרגיל שיכוון את המשתתפים אל התוצאה . 4

הסופית, כרטיס התרגיל לדוגמא:

התרגיל: 640 = 59 - 249 + 183 : 82350

הכניסו את הפרס לתוך הקופסא, ונעלו אותה עם מנעול שקודד למספר המתאים = תוצאת . 5

התרגיל. 

אתם מוכנים לפעולה!!!

ברגע האמת, תנו למשתתפים את המעטפות )אפשר גם להחביא אותן במקומות שונים . 6

במרחב(, ואת המשוואה של התוצאה הסופית. אל תמהרו לתת להם הנחיות או רמזים, התסכול 

הוא חלק חשוב במשחק...

לאחר הפעילות, מומלץ להרחיב בנוגע לתכנים שהופיעו בחידות, להתבונן בערכים, וכן להפיק . 7

תובנות מהדינמיקה שהיתה בין המשתתפים תוך כדי הפעילות.
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רשת חינוך חב"ד בארץ הקודשרשת חינוך חב"ד בארץ הקודש





פירוט החידות  

המשימה: עליהם לסדר את הכותרות לפי סדר הפרשיות )אפשר להיעזר בחומש(. האותיות 
המודגשות בכל כותרת לפי הסדר הנכון, מאייתות את הספרות. 

לדוגמה: בפרשת בראשית מודגשת האות ש', מ', בפרשת נח האות ו', נ' ובפרשת לך לך האות 
'ה' - האותיות מרכיבות את המילה 'שמונה'=8.

לסיום יתקבל המספר: 82350 

המשימה: כל עובדה מופיעה פעמיים, אך רק אחת מהן נכונה. 
עליהם לאתר את 6 הכרטיסיות שכוללות עובדות נכונות )בקובץ התשובות כל החצי העליון הוא 

הנכון(. ואז עליהם לסדר אותן מ -1 עד 9. הספרות החסרות הן הקוד: 183

עליהם להתאים בין כל פסוק לבין כרטיס המתאים לו )בקובץ התשובות הם נמצאים אחד מעל 

השני(. לבסוף נותרים 4 כרטיסים ללא זוג )כל השורה התחתונה(, ובהן 3 ספרות + קלף הנחיה 

"מהקטן ועד הגדול", וכך נוצר הקוד: 249

עליהם לזהות ערך מתאים לכל אירוע . 1

חיבור המספרים שבצד הערכים המתאימים ייצור קוד. 2

בדף התשובות הערכים המודגשים הם הנכונים.. 3

הקוד: 59



חדשותבראשית

ם  
לי

לי
פ

רצח במשפחה 
מזועזעים ממותו בדמי ימיו של הבן 

הצעיר על ידי אחיו הבכור.

הרוצח הביע חרטה ונידון לנדודים כשאות 
טבוע במצחו. 

הסיבה לרצח- קנאה!

ם
ל

עו
ב

ע  ב ט ן  ו ס א
השיטפון הגדול גרם למותם של רוב האנושות ובעלי 

החיים. הניצולים רק משפחה אחת שרדה בנסי שמים.  

משפחה זו דאגה בציווי ה' לבנות מבנה שצף על פני 

המים, ולהכניס לתוכו את משפחתם ואת כל סוגי 

בעלי החיים. עולם מושחת נשטף.  

האם בעתיד יקום עולם טוב יותר? ימים יגידו!

 

חדשותבראשית



חדשותבראשית

חדשותבראשית

ברית הסטורית
נרגשים מעוצמת הגילויים. הובטח בן 

וזרע רב ככוכבי השמים.  ארץ כנען 

תינתן לזרעו... נכרתה ברית הסטורית. 
לפיד אש עבר בין הבתרים. 

מחכים להתפתחויות... חד
יו

מ
מלון אורחים באמצע המדבר

למאמינים ארוחות ואירוח חינם. 

המארח רוצה לבער את עובדי האלילים 
ולהשליט את האלוקים על כל בני 

האדם. רבים נוהרים לפתחו.
עידן חדש קם? האם זהו קץ לאלילים ?   ה 

צי
רק

אט
ית

ות
יר

תי



חדשותבראשית

חדשותבראשית

מלחמת ירושה
האח הצעיר לקח במרמה את ברכותיו של אחיו 

הבכור. מסתבר שהבן  הבכור מכר לו את בכורתו 

תמורת נזיד עדשים. האב גילה זאת  באיחור והבין 

שהטעות היתה מוצדקת. הבכור זומם לנקום. 

הכל תמהים: מדוע האב הצדיק לא בחר בתחילה 
לברך את האח הראוי לברכות?  

מה
דר

לבן הארמי מעיד: מאת ה'!
לבן הארמי מעיד: מאת ה' היתה זאת! לשדכן קפצה 

הדרך ומצא בו ביום את הכלה. הכלה הצעירה עמדה 

טובות.  מידות  בעלת  ונמצאה  האישיות  במבחן 

עצום,   רכוש  לרשת  עתיד  שבעלה  נודע  לכתבנו 

והנדוניה שהיא תקבל גבוהה במיוחד.

עידן חדש קם? האם זהו קץ לאלילים ?  

ך 
דו

שי
ים

שמ
מ



חדשותבראשית

חדשותבראשית

חתונה ברמאות
אב הכלה הרמאי הסתובב ופיזר חיוכים לכולם. כל 

אנשי העיר שיתפו פעולה. הכל ידעו שהכלה תוחלף 

באחותה הבכירה.  הכלה באצילות נפש לא רצתה 

לבייש את אחותה  וגילתה  לה את הסימנים שקבעה 

עם חתנה. רק החתן הנרגש שעבד שבע שנים כדי 

להגיע ליום זה - לא היה בסוד העניינים ...  יה
ור

ער
ש

נפטרה בלידה
נפטרה בדמי ימיה בעת הלידה.  

אשה צדקנית  שכולה חמלה, וויתור 
ונתינה. היא נקברה על אם הדרך. 

יה
גד

טר



חדשותבראשית

חדשותבראשית

חלומות שווא ידברו?
החלום שמעסיק את כל המדינה. 

החרטומים לא הצליחו לפתור אותו. 
המלך מוטרד. לכתבנו נודע כי שר 

המשקים הציע מומחה לפתירת חלומות. 
הבעיה היא שהמומחה מוחזק בכלא...

 

ר 
חצ

 מ
ות
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תעלומה במשפחה
נעלם נער יפה עיניים. הוא הלך לראות 

בשלום אחיו בשדה. האחים הביאו לאב 

את כותנתו נוטפת דם. אב ממאן 

להתנחם על בנו שנטרף בידי חיה רעה. ע
זו

ע
ז



חדשותבראשית

חדשותבראשית

יום אבל לאומי במצרים
מצרים הכריזה על יום אבל לאומי 

עקב פטירתו של האדם הדגול 

והצדיק. אביו של המשנה למלך.        

מסע ההלוייה יצא בדרכו לארץ כנען.
 

ל
ב

א

המשנה למלך איננו אסופי
אמש בארמון נפגש המשנה למלך עם 

אחיו אשר איבדו אותו לפני שנים. השמועה 

אומרת כי הם מכרו אותו כעבד לסוחרים. 

אחיהם המשנה למלך צייד אותם במתנות 

לרוב, ומחכה בקוצר רוח לבואו של אביו הזקן 
למצרים. 

 

יר
סע

מ



לך לך נח בראשית

תולדות  חיי שרה וירא 

וישב וישלח ויצא 

ויחי ויגש  מקץ 



יוסף אסר                            
את שמעון 

2

תמר היתה 
כלתו של יהודה

4
בני לאה היו: 

ראובן, שמעון, 
לוי, יהודה, 
יששכר זבולון

6
יוסף אסר את 
בנימין לאחר 

שהגביע נמצא אצלו. 

1
בני לאה היו: 

ראובן, שמעון, לוי, 
יהודה, אשר נפתלי

0

 אברהם 
היה בן 100                      

כשנולד יצחק

5
שר המשקים –
חזר לתפקידו
שר האופים- 
נענש ונתלה

9
אברהם                     

היה בן 99 
כשנולד יצחק

3
שר האופים–
חזר לתפקידו

שר המשקים - 
נענש ונתלה

8

יהודה הציע 
למכור את יוסף 

לישמעאלים

7

ראובן הציע 
למכור את יוסף 

לישמעאלים

1

תמר היתה 
אחותו                   

של יהודה

8



"השומר 
אחי אנוכי"

)ד, ט( 0

אך בשר בנפשו..
לא תאכלו 

)ט, ד( 7

גרש את האמה 
הזאת ואת בנה 

)כא, י( 5

הלעיטני נא מן 
האדום האדום 
הזה כי עיף 

אנוכי" )כה, ל( 
3

קין לה'

3

ה' לנח ובניו

 1 

שרה לאברהם

8 

עשיו ליעקב 

1

"...ופרצת ימה 
וקדמה צפונה 

ונגבה..." 

)כח , יד( 6

יוקח נא מעט 
מים ורחצו 

רגלכם 

)יח, ד( 2

"והוא יהיה פרא 
אדם ידו בכל 
ויד כל בו" 

)טז, יב( 4

"אל נא תהי 
מריבה ביני 

וביניך..כי אנשים 
אחים אנחנו" 

)יג, ח( 6

ה' ליעקב 

3

אברהם 
למלאכים

8

ה' לאדם

4

לוט למלאכים

9

ה' לאברהםמהקטן לגדול

2

המלאך 
להגר

 3

אברהם ללוט 

8



מכירת יוסף

הערכים: 
אמונה )1(  

וויתור )3(
זהירות מקנאה )5(

רחל מגלה ללאה את 
הסימנים לפני נישואיה 

ליעקב

הערכים:
שמחה )8(
וויתור )6( 

כיבוד הורים )7(

המלאכים באים לבקר 
את אברהם אבינו ביום 

השלישי למילה

הערכים:
לימוד תורה )9(

הכנסת אורחים )6( 
כיבוד הורים )3(

 
אברהם התפלל                  

על אנשי סדום

הערכים:
לימוד זכות )7(

וויתור )4(
יושר )2(

עקידת יצחק

הערכים:
יושר )10( 

השגחה פרטית )5(
קיום מצוות בשמחה )8( 

רבקה השקתה את 
אליעזר ואת כל הגמלים

הערכים:
חסד )9( 

צניעות )5( 
אחדות )6(

חטא עץ הדעת

הערכים:
השגחה פרטית )3( 

חסד )8(
קבלת עול )10(

גירוש ישמעאל

הערכים:
מסירות )9(

להתרחק מחבר רע )8( 
צניעות )7(



דף תשובות למורה

התרגיל:

התרגיל: 640 = 59 - 249 + 183 : 82350

 

            חדשות בראשית

הקוד = 82350

האותיות הבולטותשם הפרשה
המספרים שמתקבלים 

מהאותיות

ש,מבראשית

שמונה - 8 ו,ננח

ה/ שלך לך

ת, יוירא
שתיים 

)ה’ש’ הוא בפרשת לך לך(- 2
י, מחיי שרה

ש, לתולדות
שלוש - 3

ו, שויצא

חוישלח
חמש - 5

מ, שוישב

אמקץ

אפס - 0 פויגש

סויחי

: + - ___

________1   3_____

=



             אמת או שקר

  הקוד: 183

אם ננסה לכתוב את הספרות שבצד האירועים הנכונים מ1-9, נגלה שהמס' 1, 8, 3 חסרים כי הם 
השייכים לאירועים שאינם נכונים -  הם מרכיבים את הקוד. )הספרות 1, 3 מופיעות כבר בתרגיל(

תמר היתה כלתו של יהודה 4 - נכוןיוסף אסר את שמעון  2 - נכון

יעקב הפך את האבן שעליה שכב למצבה לכבוד 
ה’. והבטיח שאם ה’ ישמור עליו יקטיר לה’ על 

המצבה , וייתן מכל רכושו מעשר לה’.
5 - נכון

בני לאה היו: ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ישכר 
זבולון

6 - נכון

יהודה הציע למכור את יוסף לישמעאלים
7- נכון

שר המשקים – חזר לתפקידו
שר האופים- נענש ונתלה 9

יוסף אסר את בנימין לאחר שהגביע נמצא 
אצלו. 1 - לא נכון

תמר היתה אחותו של יהודה
8 –לא נכון

יעקב הפך את האבן שעליה שכב למצבה לכבוד 
ה’. והבטיח שאם ה’ ישמור עליו הוא יעבוד 

אותו תמיד, ויקטיר קרבנות לכבוד ה'. 
 3 - לא נכון

בני לאה היו: ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אשר 
נפתלי.  לא נכון

ראובן הציע למכור את יוסף לישמעאלים
לא נכון

שר האופים - חזר לתפקידו
שר המשקים - נענש ונתלה. 8 - לא נכון

             מי אמר למי

  הקוד: 249

לכל פס’ יש קלף מתאים. מה שנשאר ללא פסוק:

ה’ לאברהם= 2; ה' לאדם=4, לוט למלאכים=9 , וכן הקלף שאומר מהקטן לגדול=249

             ערכים

  הקוד: 59

בתרגיל של  חיבור כל המס’ בצד הערכים הנכונים= 59

מספרהערךהאירוע

5זהירות מקנאהמכירת יוסף

8ויתוררחל מגלה ללאה את הסימנים לפני נישואיה ליעקב

המלאכים באים לבקר את אברהם אבינו 
ביום השלישי למילה

6הכנסת אורחים

7לימוד זכות אברהם התפלל על אנשי סדום

8קיום מצוות בשמחהעקידת יצחק

9חסדרבקה השקתה את אליעזר ואת כל הגמלים

10קבלת עולחטא עץ הדעת

8להתרחק מחבר רע גירוש ישמעאל


