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 פעילות מסכמת  – חידון יט כסלו

לפניכם חידון מפעיל הכולל בתוכו הן את התכנים שנלמדו בשבוע החסידות והן את סיפור המאסר  
 והגאולה. 

 עברו עליו היטב ובחרו כיצד להפעיל אותו בהתאם לאופן בו נחגג יט כסלו במוסד שלכם השנה. 

מומלץ להרחיב את הנושא ולהסביר דרך המשל שוב לילדים,  חידון מופיע משל היהלום שבכתר, הבתחילת  
 וביל אותנו בדרך הנכונה. משתורת החסידות היא התרופה שלנו, היא המצפן החסידי ש

 .בשטח בית הספרפיזית, החידון גמיש וניתן להפעלה בזום או  -
 . , כתחרות בין הכיתותלכל כיתה באופן פרטי, או כהפעלה בית ספריתניתן להפעילו  -
נת להפעלה על ידי המורה או בהזמנת נציגי הקבוצות  מצגת אינטראקטיבית, ולשיקול דעתכם, ניתה -

 השונות. 

 

 תחנות במסע בדרך אל היהלום.  4 –החידון בנוי מארבעה שלבים 

 תוכן המצפן החסידי() אורזים מזוודה לקראת היציאה למסע – נהראשו תחנה •
על  שונים שיש לאסוף על מנת שנוכל לצאת לדרך. מזוודה ולצידה פריטים  על המסך מופיעים  זום: 

התלמידים לומר איך הם קשורים למה שלמדנו במשך השבוע, ומה ניתן ללמוד מהם. לאחר שהבינו  
בלחיצה על הפריט הוא יכנס לתוך המזוודה. כל תשובה נכונה והגיונית מתקבלת, רצוי   – נכונה  

שהתשובה תהיה קשורה לנלמד בשבוע החסידות, נתון לשיקול דעתכם. )הפעלה בחלוקה לקבוצות: 
 כל כיתה תקבל פריט או אחד או יותר שאותו תצטרך להסביר(

 ,  פצים המופיעים בשקופית. הפעלה כנ"להביאו מזוודה אמיתית לכיתה וכן את הח בית ספר: 
 

הפעילו סטופר, ותנו לתלמידים לכתוב בזמן קצוב כמה שיותר דברים שניתן ללמוד  ח: - הצעה לכיתות ז 
כמה שיותר   תובמהפריטים המופיעים על המסך / במזוודה הפיזית. הקבוצה המנצחת היא זו שתכ

 דברים.
 
 

 סיפור המאסר והגאולה תוכן ) ריםמוצאים ומפענחים מגילות סת  – שניה תחנה     •
. על  שנכתבו בזמן המאסר של אדמו"ר הזקן מופיע מקום עתיק ובו מוחבאות מגילות על המסך  זום: 

להסביר לאיזה חלק מסיפור המאסר  . 3 לפענח את כתב הסתרים. 2למצוא את המגילות . 1 :התלמידים
יתכן שכתב הסתרים יהיה עבורם קשה מדי, ניתן ללחוץ ולעבור מיד  :ב-)כיתות א והגאולה קשור הנכתב בהן.

להסביר כיצד המשפט קשור לסיפור המאסר רק לשקופית שמראה את פתרון כתב הסתרים, והן תצטרכנה 
 . והגאולה(

מגילות( השאלות ברמה נמוכה יותר מבחינת    4ישנם שני אתרים למציאת מגילות. באתר הראשון )
מגילות ברמה גבוהה יותר מבחינת התוכן.   3ך ממנו לאתר השני בו מופיעות עוד  התוכן. ניתן להמשי

ניתן להשתמש בכל המגילות או בחלקן בהתאם לצורך שלכם. ניתן לעבור בין האתרים הלוך ושוב  
 אמצעות לחיצה על הכפתור המתאים. 

 
צאו את המגילות  הדפיסו את המגילות והחביאו אותן בשטח הכיתה / החצר. התלמידות ימ בית ספר: 

 ויפענחו אותן כנ"ל.



 

 

 ( משולבתוכן ) חוצים את הנהר – שלישית תחנה •
   להמשיך במסע.על מנת לעבור את הנהר ו  גשרים שעל התלמידים לבנות 4בתחנה זו ישנם  זום: 

הגשר הראשון: יש לבנות מילה בהתאם להוראה בשקופית. בלחיצה על אות היא תגיע אל המקום  
 המתאים לה.  
על המסך מופיעים מספרים. על התלמידים לומר כיצד המספר קשור לסיפור המאסר  הגשר השני: 

 והגאולה ואז ללחוץ עליו, וכך הקרש יגיע למקומו בגשר.
מילים המסכם משהו שלמדנו משבוע   5על פה משפט בן  גשר שלישי: על התלמידים להרכיב ב

לוחצים על הקרשים של הגשר עצמו תוך   – החסידות, מתוך המילים המפוזרות מסביב, אם הצליחו  
 כדי אמירת המשפט וכך נבנה הגשר. 

 גשר רביעי: כנ"ל, ניתן לבנות מהמילים המפוזרות משפט נוסף.
 

ים על דפים בעיצוב של קרשים )או על קרשים  את האותיות, המילים והמספרכתבו   בית ספר: 
, פזרו אותם בכיתה או בבית הספר, התלמידים יצטרכו למצוא אותם ולהרכיב מהם גשר   אמיתיים..(

 בהתאם להוראות. 
 

 משולב( תוכן ) במכרה היהלומים – רביעית תחנה •
הגענו למכרה היהלומים. על המסך מופיעות שאלות אמריקאיות, בלחיצה על תשובה נגלה האם  זום: 

  4 הצלחנו להבריק יהלום או שזו היתה סתם אבן פשוטה. )יש ללחוץ על האבן ולא על מילות התשובה(
השאלות הבאות   4השאלות הראשונות ברמה נמוכה,   4השאלות הראשונות הן ברמה נמוכה יותר, 

 והה.  ברמה גב
  

      הפעילו את השאלות האמריקאיות במצגת   בית ספר: 
 
 

 בהצלחה רבה!! 
 לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות, תכתבו ותחתמו 


