
י� וחו�

משחק זה נבנה ונכתב על ידי פנינה ישראלי
וצוות איגוד ערי� לאיכות הביבה אשדוד חבל יבנה



י� וחו� הבר, רקע והכנה
במגרת יו� י� וחופי� במתווה האיגוד הכנו פעילות מקדימה (מער� לימודי המועבר כמצגת) 

ופעילות שיא (משחק הפעלה).
משתתפי� שלא יעברו את הפעילות המקדימה, יתקשו לענות על השאלות במשחק.

המצגת כוללת את הנושאים הבאים:
קצת על הים התיכון   •

מהו זיהום ? מי מזהם את הים וחופיו ?  •
מי נפגע מזיהום זה ?   •

מגוון ביולוגי מקומי  •
אחריות האדם לשמירה על הים והחוף.  •

•  חופי הים באשדוד ודגל כחול

המצגת כוללת מידע, משחקים וקישורים למידע נוסף ולפעילויות שונות. 
לאורך המצגת מפוזרים קישורים לאתרים שונים. לצורך הלמידה של

המשתתפים – חשוב להיכנס לכל אחד מן הקישורים. 
למי שמעביר את המערך

מומלץ לראות את הסרטון הבא :

ולקרוא מעט על כל אחד מן הנושאים

המשחק כולל שבע תחנות בה� חידות שונות בנושאי� שנלמדו במצגת.

הכנות נדרשות:
על מנת להשתמש במשחק בכיתה יש להדפיו (רצוי על דפי� בגודל A3 ובצבע) ולבצע 

למינציה על מנת לאפשר שימוש רב פעמי .
יש להכי� לכל תחנה טושי� מחיקי�, מחקטוש והמשתתפי� צריכי� להצטייד בכלי כתיבה.

https://www.youtube.com/watch?v=oZncw_sMDzQ
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אחת התחנות היא תחנה של הרכבת פאזלי� והיא זקוקה להכנה הבאה:
1. הדפת כל אחת מהתמונות על ד� נפרד.

2. הדפת צורות הפאזל.
3. הדבקת אחד מדפי הפאזל מאחורי אחד מדפי התמונה וביצוע למינציה.

4. חיתו� כל פאזל לפי הימו�.

מהל� המשחק:
הכיתה מתחלקת לשבע קבוצות היושבות במעגל (כל קבוצה ביב שולח� או בנקודה בחצר).

בכל תחנה מניחי� חידה אחת מתו�  שבע החידות במשחק, מפר טושי� (טושי� מחיקי�- טוש לוח) ומחקטוש. 
כל קבוצה מקבלת ד� ריק, שעובר איתה מתחנה לתחנה וכלי כתיבה.

כל קבוצה מקבלת חידה אחת (הדר של התחנות לכל קבוצה אינו משמעותי).
כל הקבוצות מתחילות ביחד. כאשר מנחה המשחק נות� את אות ההתחלה, כל קבוצה פותרת את החידה שלה ורושמת

את התשובה על הד� הקבוצתי. ביו� הפתרו� – הקבוצה מוחקת את כל מה שכתבה על כרטי החידה !!
בתו� 5 דקות – נית� אות נו� וכל קבוצה עוברת לתחנה הבאה (תנועה במעגל). 

כ� עוברות הקבוצות את כל 7 התחנות ואופות 7 תשובות של חידות.

כאשר הקבוצות יימו לעבור בתחנות – ה� צריכות להרכיב משפט בעל משמעות מ� המילי� שקיבלו כתשובות לחידות. 
הקבוצה המגיעה ראשונה למשפט הבא:

"! �"החופי� והי� שייכי� לכל היצורי� החיי� ועל הניקיו� שלה� אנחנו אחראי
היא הקבוצה המנצחת.



י� וחו� תפזורת י� וחו�
.�1.  חפשו בתפזורת את המילי� שברשימה ומחקו אות

2.  האותיות שנשארו, לפי הדר שלה�, מתדרות למילי� בעלות משמעות.
     מילי� אלו ה� הפתרו� של התחנה.
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עקבות של בעלי חיי� בחו�
�לפניכ� צילו� של עקבות בעלי חיי� בחו�, ושמות של בעלי חיי� שוני

.�הכתובי� בכתב תרי
.�1.  פענחו את שמות בעלי החיי

 .�2.  מצאו מיהו בעל החיי� שעקבותיו חרי
3.  פענחו את המילה הכתובה מתחת לשמו. מילה זו היא הפתרו� של תחנה זו. 
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י� וחו�מי לא שיי�?

.�לפניכ� מילי� הכתובות בכתב תרי
1.  פענחו את המילי� בעזרת הטבלה המצורפת.

מנו את המילי� הקשורות לנושא הי� או החו�.  .2
3.  המילי� שנשארו ללא ימו� ה� הפתרו� של תחנה זו. 



לפניכ�  7 שאלות הקשורות לשמירה על הניקיו� בי� ובחו�. 
1.  ענו על השאלות.

2.  האותיות או הימני� של התשובות הנכונות מרכיבות מילה הקשורה לנושא התחנה.
     מילה זו היא הפתרו� לתחנה זו.

י� וחו� מה התשובה הנכונה?

2   מה� מי נטל ?
ח. מי� שהאוניות נוטלות מ�  

     הי� כאשר ה� שטות ריקות 
     כדי לשמור על שיווי משקל.
ט. מי� שהאוניות נוטלות מ�   

     הי� כדי להדיח את השירותי�.
י.  מי� שהאוניות נוטלות מ� הי� 

    כדי לבשל מאכלי� מלוחי�.

1   באיזה דר� עלולות 
     אוניות לזה� את מי הי�?

ד. השלכת אשפה.
ג. דברי� שנופלי� מה�.

ב. נזילות של שמ� או דלק.
א. כל התשובות נכונות.

5   אי� אנחנו יכולי� 
     להפחית את הזיהו� בי�?

�. לא לבקר בחו� הי�.
ט. לא לאכול בחו� הי�.

פ. לא להביא בקבוקי שתייה לחו� הי�.
י. לא להשאיר אשפה בחו� הי�.

6   אי� הפ�ולת שאנחנו 
     משאירי� בחו� פוגעת

     ביצורי� החיי� בחו� ובי� ?
�. ה� מנ�י� לאכול אותה ונפגעי�.

�. ה� עלולי� להיכנ� לתוכה 
    ולהיתקע ש�.

�. שתי התשובות נכונות.

7   מדוע חשוב שמי ביוב לא יגיעו לי�?
?.  כי ה� משני� את הריח והצבע של המי�.

*.  כי ה� מזהמי� את המי� ולא נעי� 
    להתרח� בה�.

%. כי ה� מזהמי� את המי� ופוגעי� 
     ביצורי� החיי� בה�.
!.   כל התשובות נכונות.

3   כיצד מי הנטל פוגעי� ביצורי� 
      החיי� בי� ?

ר. ה� מביאי� אית� בעלי חיי� 
    וצמחי� שלא שייכי� לאזור 

    ועלולי� לפגוע ביצורי� החיי� 
    במקו� החדש.

ש. ה� מעבירי� אית� אנשי� 
     ממקו� למקו�.

ת. העברת מי הנטל לא פוגעת 
     ביצורי� חיי� .

4   איזה משפט מתאר נכו� את 
      הקשר בי� הדייגי� לי�?

ע. דייגי� מפיקי� תועלת מ� הי� 
     (פרנ�ה) א� לעול� לא פוגעי� בו.

א. דייגי� מפיקי� תועלת מ� הי� 
     (פרנ�ה) א� לעיתי� ג�

     מזהמי� אותו.
ו. דייגי� מפיקי� תועלת מ� הי� 

   (פרנ�ה) ותמיד ג� מזהמי� אותו.





לפניכ� משפטי�. חלק� נכוני� וחלק� אינ� נכוני�. צרפו את האותיות בתחילת כל
המשפטי� הנכוני� וקבלו את המילה שהיא פתרו� תחנה זו.

י� וחו� תחנת הדגל הכחול

ו.   בחו� ע� דגל כחול א�ור להדליק אש.
ש. בחו� ע� דגל כחול מותר לבנות אוהלי� ולשו� בה�.

ע.  בחו� ע� דגל כחול א�ור לנ�וע במכוניות, ג'יפי� או טרקטורוני�.
ל.  לחו� ע� דגל כחול א�ור להביא כלבי�.

ה.  המידע על השלטי� בחו� ע� דגל כחול כתוב בעברית, ערבית ואנגלית.
ק.  בחופי� ע� דגל כחול אי� ברזי� ע� מי שתייה.

נ.   על שלט המידע בחופי� ע� דגל כחול כתובות שעות הפעילות של החו� (מתי יש מצילי� בחו�).
י.   על השלט מו�בר מה פירושו של דגל לב�, דגל אדו� ודגל שחור על �וכת המציל.

ק.  יש בשלט מידע על קווי האוטובו� המגיעי� אל החו� ממקומות שוני� בעיר.
י.   מי שמבקר בחו� ע� דגל כחול יכול לדעת מ� השלט איזה אמצעי הצלה יש למצילי�.

ו.   מי שקורא את השלט יכול לדעת כמה מצילי� עובדי� בחו�.
ג.  אי� דר� לדעת את תוצאות בדיקת איכות המי� האחרונה שנעשתה בחו� בו נמצא השלט.

נ.  אפשר לקרוא על השלט ה�בר על מהו פרויקט הדגל הכחול.
ה.  רק חלק מ� החופי� בעיר אשדוד זכו לקבל דגל כחול.



לפניכ� חלקי� של פאזל המרכיבי� 4 תמונות. 
 .�1.  הרכיבו את הפאזלי

2.  הפכו בזהירות את הפאזלי� ומצאו את האות יוצאת הדופ� בכל פאזל.
3.  אותיות אלה מרכיבות את המילה שהיא הפתרו� לתחנה זו. 

י� וחו� תמונה מפרת – מי לא שיי�? 
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