
?מה הרעיון של כל חידה
בין כל פתגם מצויר  " לשדך"צריך  :חידת הפתגמים

כרטיסים   4לבסוף נותרים . הפתגםלבין המשמעות של 
קלף  + ספרות  3ובהן , )כל הטור השמאלי(ללא זוג 
והם יוצרים את הקוד של  , " מהקטן אל הגדול"הנחיה 

.278= המנעול 
לא ": )מעל השניבמקור הזוגות המתאימים נמצאים אחד (הפתגמים **

מרוב עצים לא ", "בול עץ" "בענבי הגפן הגפענבי ", "דובים ולא יער
אגוז  ", "בחור כארז", "כורת את הענף עליו הוא יושב", "רואים את היער

איש  ", "נח על זרי הדפנה", "התפוח לא נפל רחוק מהעץ", "קשה לפיצוח
"**תחת גפנו ותחת תאנתו

יש לזהות איזה מין רמוז בכל  :חידת שבעת המינים
.  זית= ואז לאתר את המין החסר , תמונה

פתק , בעיןשעורה , חיטהנשמע כמו = חיטאה = ניקתה מחיידקים **
נשמע כמו  = תה נע , פןמכשיר +  גהבחירות של אגודת ישראל הוא 

תמר=  מר+תא, ידרימון , תאנה

יש לסדר את התמונות לפי   ":?איך פרי נולד"חידת 
)מלמעלה למטהבקובץ המקורי זה מסודר (הסדר הנכון 

ראו (יש לזהות את האותיות המסומנות : חידת השירון
וכך למצוא את המיקום של  , )להלן בהנחיות ההרכבה

הרמז הבא

)הכל זמין בחנויות סטוק( ?להשיג/מה צריך לקנות
מעטפות   3•
ספרות שניתן לקידוד 3מנעול אחד של •
מנעול עם מפתח•
)אחת עבור הפרס(תיבות שניתנות לנעילה  2•
פרס שווה•

?איך יוצרים את החידות
)עדיף בצבעוני(מדפיסים את כל דפי החידות 1.
חוץ מהדף של (חותכים כל עמוד לכרטיסיות 2.

וכל חידה מכניסים למעטפה אחרת, )השירון

?איך מפעילים את הפעילות
ושולחים  , מראים לבני המשפחה את הפרס הנעול•

כדאי לתֵחם את מקום  (אותם לחפש רמזים 
).כדי שלא יגיעו אל הרמזים הבאים, החיפוש

,  חשוב מאד לא לתת הנחיות מפורשות לחידות•
, תנו רמז דק, מהחידה יאושורק כאשר הם על סף 

והשאירו להם את התענוג שבפתרון החידה  
.עצמה

חדר בריחה משפחתי בהרכבה עצמית –" בורחת השקדיה"



?"חדר הבריחה"איך בונים את 
נועלים באמצעות  , מכניסים את הפרס לתוך קופסא1.

ומניחים את הפרס במקום  , המנעול שיש לו מפתח
.מרכזי בבית

ונועלים את  , את המפתח שמים בתיבה האחרת2.
.278 -התיבה באמצעות מנעול שקודד ל

חידת על התיבה מדביקים את המעטפה עם 3.
.  ומחביאים את התיבה במקום מסתור, הביטויים

ובאמצעות מחט עושים חור  , השירוןלוקחים את דף 4.
כך שאם קוראים  , בתוך אותיות מסוימות בכל שיר

כל שיר מכיל בתוכו  , את כל האותיות המסומנות
כל המילים מרכיבות יחד את מקום  . מילה אחת

/  של/ הנעליים/ מגירת: למשל(המסתור של התיבה 
)  ואמא/ אבא

.את השירון מדביקים אל קופסת שימורים של זיתים5.

שמים  חידת שבעת המינים את המעטפה עם 6.
.  במקום מסתור בבית

,  "?איך פרי נולד"חידת השני של כרטיסי  בצידם7.
חידת  המסתור של כותבים אותיות שיפנו אל מקום 

כך שאם מסדרים את הכרטיסים  , המינים שבעת 
האותיות ירכיבו את המקום שבו   –לפי הסדר הנכון 
)א/י/פ/ק/מ/ב: למשל(נמצאת החידה 

חדר בריחה משפחתי בהרכבה עצמית –" בורחת השקדיה"

מטמינים  " ?איך פרי נולד"את המעטפה עם חידת . 8
בתוך קערת הפירות  

את המעטפה אפשר להסתיר במקום  : למתקדמים (
,  ועל קליפת הפירות שבקערה, כלשהו בבית

). לכתוב רמז שיוביל אל המעטפה/לצייר

! מחכים לשמוע מכם
?רוצים לספר לנו איך היה? עזרהצריכים 

פעילות בריחה מאתגרת  מאיתנורוצים להזמין 
?לאירוע המשפחתי הבא שלכם

050-3355735 בואטסאפצרו קשר 
comgmail.U@4WOWCODEבמייל 

"מפתיעבצופן " הפייסבוקאו בדף 

!ובהנאהבהצלחה 
חובב ומיכל יחיאלי
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תפיסה
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מסובכת

אדם הגון  
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טובות
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ם

מאושר 
מהניצחון  
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הורס את 
הבסיס שלו

+

מהקטן אל 

הגדול



  פורחת השקדיה
  ,ושמש פז זורחת

 מראש כל גג צפורים
 .מבשרות את בוא החג

 ו בשבט הגיע"ט
  .חג לאילנות

 ו בשבט הגיע"ט
  .חג לאילנות

  הארץ משוועת
  ,הגיעה עת לטעת

 לו עץ יקחכל אחד 
  .באתים נצא חוצץ

  כך הולכים השותלים
 רון בלב ואת ביד

 מן העיר ומן הכפר
  מן ההר, מן העמק

 בשבטו "בט ו בשבט"בט

 ?השותלים, למה באתם
 נכה בקרקע ובצור

 וגומות סביב נחפור
  בהרים ובמישור

 בשבטו "בט ו בשבט"בט

 ?השותלים, מה יהא פה
 שתיל יבוא בכל גומה

 צילויער עד יפרוש 
  על ארצנו ערומה

 בשבטו "בט ו בשבט"בט

שירת העשבים
 לךדע 

  שכל רועה ורועה
 משלו יש לו ניגון מיוחד

 דע לך
  שכל עשב ועשב

  משלו יש לו שירה מיוחדת
 ומשירת העשבים

  רועהשל   נעשה ניגון

  כמה יפה
 כמה יפה ונאה

  שלהם  כששומעים השירה
  ביניהםלהתפלל   טוב מאוד

 השםאת  ובשמחה לעבוד
 ומשירת העשבים

  ומשתוקק מתמלא הלב

 וכשהלב
  מן השירה מתמלא

  ארץ ישראלאל   ומשתוקק
 נמשך והולךאזי  אור גדול

 עליו מקדושתה של הארץ
 ומשירת העשבים

.הלבשל  נעשה ניגון

  בארץ אהבתי השקד פורח
  בארץ אהבתי מחכים לאורח

  אמהותשבע עלמות שבע 
  .שבע כלות בשער

 בארץ אהבתי על הצריח דגל
 אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל

 בשעה טובה בשעה ברוכה
  .המשכיחה כל צער

 אך מי עיני נשר לו ויראנו
 ומי לב חכם לו ויכירנו

 מי לא יטעה מי לא ישגה
  ?מי יפתח לו הדלת

שנים עשר ירחים
 נתן הדקלבתשרי 

 פרי שחום נחמד
  בחשוון ירד יורה

  ועל גגי רקד

  בכסלו נרקיס הופיע
 בטבת ברד

 ובשבט חמה הפציעה
 .ליום אחד

  באדר עלה ניחוח
  מן הפרדסים

  בניסן הונפו בכוח
 כל החרמשים

 באייר הכל צמח
 בסיוון הבכיר

  בתמוז ואב שמחנו
  אחר קציר

  טבת, כסלו, חשוון, תשרי
 חלפו ביעף, חלפו

 ,אייר, ניסן, אדר, גם שבט
  תמוז ואב, סיוון

 ובבוא אלול אלינו
 ריח סתיו עלה

  והתחלנו את שירנו
.מהתחלה

,  שלג על עירי
 .הלילה נחכל 

  .אל ארצות החום אהובי הלך
  .והלילה קר, על עירישלג 

  .מארצות החום לי יביא תמר

 .מתק החרוב, דבש התאנה
  .ואורחת גמלים עמוסי כל טוב

 .שמש לבבי, שוב ישובהנה 
 .ומשם תפוח זהב יביא

,  שלג על עירי
  .כמו טליתנח 

 .מה הבאת לי, מארצות החום
 .שלג על פני, על עירישלג 

  .ובתוך הפרי כל געגועי


