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 שכבת ד'

  -זהו את הדמות

משחק להכרת 

ת הדמויות במבוא

 בית הספר
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 את הדמותזהו 

 משחק הוראות 

 

 

 תת לומדים.יהמשחק מיועד לכ

 .ת בית הספרמידע על הדמויות שבמבואקלפים עם  14המשחק כולל 

 הוראות משחק

 תלמידים.  6-8תחלק לקבוצות של הכתה ת

 )קלף אחד בכל שלב(כל קבוצה תקבל ערכת קלפים בצבע אחר. 

 .על המשתתפים לזהות את הדמותאה ודע על אחת הדמויות במבוהקלף יכיל מי

 שעליה להרכיב.מהפאזל השלם  חלק מהמורה  תקבל היאאת הדמות,  תההקבוצה זיהלאחר ש

  .לםלהרכיב פאזל שמטרת הקבוצה 

  .ראשונה את הפאזל השלם הקבוצה המנצחת היא זאת שהרכיבה

 

 

 

 משחק נעים!

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

  

 

 מחוון למשחק

 נעמי שמר
פזמונאית משוררת 

מלחינה זמרת 
 כלת פרס ישראל

 אברהם אבינו
אבי האומה אחד 

 משלושת אבות

 דוד בן גוריון
ראש הממשלה 

הראשון של מדינת 
 ישראל

 יונתעדה 
 נובל בפרס זכתה

 בכימיה

 יאנוש קורצ'אק
סופר, רופא ומחנך 
יהודי בפולין מנהל 

בית יתומים 
 בתקופת השואה

 רבי יהודה הלוי
משורר ופילוסוף 
בתור הזהב של 

 יהדות ספרד

 מוןאילן ר
האסטרונאוט 

 הישראלי הראשון

נולדה, גדלה 
  והתחנכה

בקיבוץ קבוצת 
 החלהכנרת. 

 בפסנתר לנגן
  .שש בגיל כבר

 דמות מקראית
 שבטי אבי

 .ישראל
 וזכרמ

 לראשונה
 בראשית בספר

 על בסיפור
 אביו תרח

 אור את שעוזב
 יחד כשדים

 אשתו ועם איתו
 לימים) שרי

 אחיו ובן( שרה
 במטרה, לוט

 לארץ להגיע
  כנען.

 על הכריז
של  הקמתה

  מדינת ישראל
הקים את 

 יהצה"ל. 
 תנועת ממנהיגי
 העבודה
 בישראל
 ובעולם

 וממייסדי
 ההסתדרות

 של הכללית
 .העובדים

 ביוכימאית
 ישראלית

 התפרסמה
 בעבודתה

 הדרך פורצת
בתחום פענוח 

המבנה 
המרחבי של 

 .ריבוזוםה

מבשרי 
הפעילות 

זכויות  למען
ויון ושו הילד

הזכויות 
אחד  .לילדים

מהחלוצים 
בתחום שיקום 

ילדים ובני נוער 
ואבחון חינוכי, 

ומחלוצי המחקר 
בתחום 

ההתפתחות 
הפיזית 
ית של והנפש

 .הילד
 
 
 

 בסוף ולדנ
 11-ה המאה
 טולדו בעיר

 ודמותו צירתוי
 ליצירות זכתה

 ספרותיות
 ולמחקרים

 וכן, רבים
 אמנותי לתיאור
 ברחבי, פלסטי
 העולם

 
 
 
 

נאלץ ש למרות
את לעזוב 

לאחר הקורס 
שמונה חודשים 

מאחר ששבר 
חזר  .את ידו

לקורס טיס סיים 
כחניך מצטיין 
ושירת כטייס 

והגיע קרב 
לדרגת אלוף 

 משנה. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A6%27%D7%90%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93
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בנימין זאב 
 הרצל

כתב את הספר 
"מדינת 

היהודים" חוזה 
 מדינת ישראל

 

רבי משה בן 
 הרמב"ם מימון

מגדולי הפוסקים 
בכל הדורות איש 

אשכולות נקרא גם 
 "הנשר הגדול"

אלברט 
  איינשטיין

מגדולי הפיזיקאים 
התפרסם כ"גאון" 

בזכות ראייתו 
ומחשבתו אודות 

העולם הסובב 
 אותו

 
 

  עזר בן יהודהאלי
מחיה השפה 

 העברית
פעל לתחיית הלשון 

 העברית 

 יעל ארד
ג'ודאית ישראלית 

הישראלית 
הראשונה שזכתה 

במדליית כסף 
 אולימפית

 שמעון פרס
נשיאה התשיעי 

של מדינת ישראל 
ממובילי תהליך 

אוסלו, זכה בפרס 
 נובל לשלום

 עדי אלטשולר
ממקימי תנועה 

"כנפיים של 
 קרמבו"

יזמית חברתית 
ייסדה  16בגיל 

תנועת נוער בשם 
"כנפיים של 

קרמבו" תנועת 
הנוער הראשונה 
והיחידה בישראל 

 לצעירים בעלי
 צרכים מיוחדים

 כתב את הספר
 מדינת"

 שבו ,"היהודים
 פתרון הציע
 לבעיית מעשי

 היהודים
. באירופה

 זה בספר
 שיש הדגיש
 הכרה להשיג

 בינלאומית
 ומשפטית

 העם בזכויות
 על היהודי
, משלו מדינה

 לקום שיכולה
 או בארגנטינה

. ישראל בארץ
 היווה זה ספר

 לזרם בסיס
 הציונות

 המדינית
 
 

 
נולד בקורדובה 
שבספרד אולם 

נאלצה  בשנת
משפחתו לעזוב 

את קורדובה 
בעקבות 
 שלרדיפתם 

. יהודי האזור
שימש כמנהיג 

הדתי של 

קהיר  קהילת
וכרופאו של 

 המשנה למלך. 

 
 

 ופעל התבטא
 בנושאים

 אקטואליים
 ציוני והיה
 ותומך נלהב

 מדינת של
 עם. ישראל

 דחה הוא, זאת
 הצעות שתי

 האחת, שקיבל
 נשיא להיות
 ישראל מדינת

 להיות והשנייה
 נשיא

 האוניברסיטה
 העברית

 .בירושלים

 
 

מכיוון שלא לא 
היה יכול ללמוד 

באוניברסיטה 
נסע  ברוסיה
פב רפואה ללמוד

בזמן שהייתו .ריז
התפרנס בפריז 

בתרגומים 
מצרפתית 

 . לרוסית
 
 

 תואר בוגרת
 במנהל ראשון
 במרכז עסקים

 הבינתחומי
 נכון. הרצליה

 ארד, 2016-ל
 של בעלים היא

 קונספט חברת
, סאקסס 4

 כל את מנהלת
 הפעילות

 של המסחרית
 ערוצי

 ניקלודיאון
, בישראל

 שמוערכת
 בעשרות

 שקלים מיליוני
 .בשנה

 

 בשנת  נולד
 בפולין 1924

 היה, אביו
, עצים סוחר
 הייתה, ואמו

 ומורה ספרנית
עלה  .לרוסית

 10לארץ בגיל 
בנערותו חייתה ו

-בתלהמשפחה 
למד אביב ו

בבית הספר 
היסודי 

 "בלפור". 

 מיזם מייסדת
" בסלון זיכרון"
 התכנסות -

 אלטרנטיבית
 יום בערב

 לשואה הזיכרון
 .ולגבורה

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%99_%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96

