
13 מי יודע??
משחק ההימורים הגדול << 

13 שאלות מפתיעות ומעוררות לכבוד חג האביב

הורואת השמחק
האתגר המשחקי – לצבור כמה שיותר נקודות!

מתחלקים ל2-4 קבוצות )תלוי במספר המשתתפים( וכל קבוצה מקבלת 10 נקודות )סוכריות/
אגוזים/שטרות כסף מצריות וכו'(

אךי שמחקים?
מתחילים בסבב הראשון:

כל אחת מהקבוצות מחליטה כמה נקודות היא "משקיעה" בסבב ומניחה אותן במרכז המעגל	 

מנחה המשחק שואל שאלה	 

לדוגמא:

מה אוכלים בפסח?

מצה. 1

אוזן המן. 2

רימון. 	

כל אחת מהקבוצות בוחרת את התשובה הנכונה ומרימה את הכרטיס המתאים. א'/ב'/ג'

לאחר שכל הקבוצות הרימו את הכרטיס

מנחה המשחק מגלה את התשובה הנכונה

במידה והקבוצה ענתה נכון - היא מקבלת סכום כפול מהקופה הראשית

במידה והקבוצה לא ענתה נכון - היא מחזירה את הסכום אותו השקיעה חזרה לקופה הראשית

וממשיכים לסבב הבא, אותו הדבר

המשחק מסתיים כאשר נגמר הזמן או הסתיימו השאלות ☺

המנצח – מי שצבר כמה שיותר נקודות!
התשובה הנכונה בכל שאלה היא האופציה הראשונה. 



השאלות:
כמה חיות מסתתרות בשיר חד גדיא – . 	

4, שור חתול גדי וכלב.  א. 
5, שור, גדי, כלב, חמורב. 
6, שני גדיים, חתול, כלב וכבשג. 

אם כבר נטלנו ידיים בפעם השניה )רחצה(, עוד כמה זמן יגיע האוכל?. 	
מתקרבים! מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורךא. 
שולחן עורך זה רגע אחרי נטילת ידיים של המצה! אז עכשיוב. 
ממש עוד רגע! מוציא מצא, כרפס, כורך שולחן עורךג. 

בהגדה יש את ראשי התבות - דצ״ך עד״ש באח״ב – מה נכון?. 	
זה ראשי תיבות של עשר המכות!א. 
זה ראשי תיבות של השבטים!ב. 
זה ראשי תיבות לסימנים של פסח!ג. 

מה מתאים בגימטריה ל- דצ״ך עד״ש באח״ב?. 	
ביד חזקה ובזרוע נטויהא. 
פסח מצה מרורב. 
על מצות ומרורים יאכלוהוג. 

שמעון חגג את ליל הסדר ברביבים, וציפי חגגה עם משפחתה באביבים. מי מהם . 	
קרוב יותר למצרים?

שמעוןא. 
ציפיב. 
שניהם דיי זהים, לא לתפוס אותנו על המטרג. 

איך יודעים שבא אביב..... 	
רואים פרג וגם חרציתא. 
אין עוד בוץ בכבישיםב. 
סלים מלאים באגוזיםג. 

מי אמר:. 	
"... והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה לפני הפלגת 'מייפלאואר', 

יצאו היהודים ממצרים, וכל יהודי בעולם, ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית, יודע 
בדיוק באיזה יום יצאו: בחמישה-עשר בניסן; וכולם יודעים בדיוק, איזה לחם אכלו 

היהודים: ַמצות. ועד היום אוכלים היהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמישה-עשר 
בניסן, באמריקה, ברוסיה ובארצות אחרות, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו 

על היהודים מיום שיצאו לגולה..."
דוד בן גוריוןא. 
מנחם בגיןב. 
משה דייןג. 



בשיר "דיינו" מה בא אחרי "אילו נתן לנו את השבת..."  . 	
ולא קרבנו לפני הר סיני, דיינוא. 
ולא נתנן לנו את התורה, דיינוב. 
ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינוג. 

מה אינו אחד משמות חג הפסח:. 	
חג קריעת היםא. 
חג הגאולהב. 
חג האביבג. 

הלכתי לסופר כדי לקנות דברים לחג. מה חובה שאקנה כדי לצאת ידי חובה?. 		
מצות, יין, חסהא. 
מצות, גפילטע פיש, תמריםב. 
מצות, ביצה וייןג. 

טלי, איתי ויעל התווכחו לזכר מה החרוסת, מי צודק?. 		
יעל - שאמרה שהחרוסת מזכירה את הטיט שאבותנו עבדו בו במצריםא. 
איתי - שאמר שהחרוסת מזכירה את הבצק שהיה רך, לפני שרידדו אותו ב. 

למצות
טלי - שאמרה שהחרוסת מזכירה את המן, שאכלו אבותינו במדבר שהיה ג. 

רך ומתוק

מי מהבאות היו חלק מסיפור יציאת מצרים?. 		
בתיה, יוכבד ומריםא. 
דבורה, בת פרעה ומריםב. 
גדג. 

ָאלְךָ בִנְךָ ָמָחר לֵאמֹר ַמה זֹּאת“. 		 מי מארבעת הבנים אמר: ”וְָהיָה כִּי יְִשׁ
התםא. 
הרשעב. 
זה שאינו יודע לשאולג. 


