
צב ים
משחק

5-99: גילאים
2-10: מספר משתתפים

.דקות25-60: זמן המשחק

האביזרים הדרושים
לוח משחק מודפס1.
קלפי חידה מודפסים וגזורים224.
אסימוני משחק מודפסים וגזורים3.
זוג קוביות4.

לחצו כאן–קובץ המשחק 
שחקני משחק10קלפי חידה ו24, לוח משחק: מכיל

הוראות  
.הטילו את הקובייה בתורות על מנת לקבוע מי מתחיל

.בלוח" התחלה"כל משתתף צריך לשים שחקן על 
כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה ומתקדם בלוח לפי המספר  

עליו לפעול לפי , כאשר השחקן מגיע למשבצת. שיצא בקובייה
.ההוראות הכתובות בה

על , "חידון צבי ים"נחת במשבצת שעליה כתוב השחקןןאם 
".  חידון צבי ים"השחקן לענות על שאלה מתוך ערמת קלפי 

משתתף אחר יקריא את השאלה בקול ועל המשתתף שזהו תורו 
השחקן נשאר  , אם טעה. ומשחק תור נוסף. לענות על השאלה

אם  . הבא. באותה משבצת והתור עובר למשתתף הבא
הוא מטיל את הקובייה  , המשתתף צדק

המשחק מסתיים כאשר משתתף מגיע למשבצת האחרונה ועונה  
.נכון על השאלה

עידן תבור תרגום , על האיור אושרובתודה לליעד 

https://drive.google.com/file/d/1rTnJdnzHEwOBgDshxbZi3r5F29RUwCLD/view?usp=sharing


ללוח המשחק בגדול לחץ כאן 

https://drive.google.com/file/d/19gFa1hwWROXiSX1SpxfD9rU2GtJ0pYCp/view?usp=sharing


האם אורות על החוף  

יכולים לגרום לצבי הים  

הבוקעים מן הביצים  

,  לזחול לכיוון הלא נכון

?הרחק מהחוף

כן: התשובה

נקבות  : נכון או לא נכון

צבי הים נשארות עם 

הביצים על מנת לדגור  

עליהן

לא נכון: התשובה

האם פיתוח מגורים  

ומסחר לאורך החוף  

יכול לפגוע בטיב  

התנאים של אזור  

?הגידול

כן: התשובה

לצב הים  , במקום שיניים

:יש

חניכיים-א

חותכים וטוחנות-ב

ניבים-ג

מקור חד-ד

ד: התשובה

:היכן ישנים צבי הים

על החוף-א

חורי  "שוניות או -ב

על קרקעית " שינה

האוקיינוס או צפים

ביער מאחורי החוף-ג

ב: התשובה

צבי  : נכון או לא נכון

הים יכולים למשוך את  

ראשיהם לתוך שריונם  

להגנה

לא נכון: התשובה

טורף  אינומי מהבאים 

:של צבי הים

סרטני רוח-א

בני האדם-ב

ספוגים-ג

כרישים-ד

שחפים-ה

ג: התשובה

מה קובע אם מביצת  

צב ים יבקע זכר או  

?נקבה

טמפרטורת  : התשובה

החול בתקופת הדגירה

ביצי צבי ים בוקעות  

:אחרי תקופה של

כיומיים-א

כעשרה ימים-ב

כשישים ימים-ג

כשנה-ד

ג: התשובה

צבי ים מטילים את  

:הביצים שלהם על

חופים עם סלעים-א

חופים חוליים-ב

שוניות אלמוגים-ג

מזחי דיג-ד

ב: התשובה

האם האופק הבהיר  

מעל הים מושך את  

צבי הים הבוקעים  

?לכיוון הים

כן: התשובה

כמה צבי ימים  , בערך

שבקעו מצליחים להגיע  

?לבגרות

כל אחד-א

10אחד מתוך -ב

100אחד מתוך -ג

1000אחד מתוך -ד

ד: התשובה



לאיזה עומק מסוגלים צבי 

?הים לצלול

מטר10. א

מטר30. ב

מטר50. ג

מטר100מעל . ד

ד: התשובה

צבים מסוגלים לצלול לעומק  

צבי ים חומים וירוקים . רב

יכולים לצלול לעומק מאות  

. מטרים

:צבי הים הירוקים הם

אוכלים בעיקר  -א

צמחים

אוכלים בעיקר חיות-ב

אוכלים גם חיות וגם  -ג

צמחים

א: התשובה

איזה מין של צבי הים  

נמצא הכי בסכנת  

?הכחדה

רידליצב ים : התשובה

צבי ים  : נכון או לא נכון

יכולים לנשום מתחת 

למים

לא נכון: התשובה

צבי  ,לנשוםעל מנת

,  עולים לפני המיםהים

מוציאים את הראש  

.ושואפים אויר דרך הפה

:צב ים הוא

חרק-א

חי-דו-ב

זוחל-ג

יונק-ד

ג: התשובה

אילו צבי ים מקוננים 

התיכון  -בחופי ים

?הישראלי

צב ים גלדי-א

צב ים ירוק-ב

צב ים חום-ג

ג-תשובות ב ו-ד

ד: התשובה 

כיצד צבי ים נפטרים  

?מעודף מלח בגופם

מזילים  : התשובה

דמעות

?מה צבי ים שותים

מי ים: התשובה

האם לצבי ים יש  

?ריאות או זימים

ריאות: התשובה

כאשר ביצי צבי הים  

הן עלולות  , טמונות בחול

-להיפגע על ידי

כבכלי ר . א

בעלי חיים טורפים. ב

מטיילים. ג

כלל התשובות נכונות. ד

ד: התשובה

צבי ים חיים  : נכון או לא נכון

.כלהקות

לא נכון: התשובה

סוליטרייםכל מיני צבי הים הם 

הם . כלומר חיים כיחידים, (יחידאיים)

עשויים לפגוש זה את זה באזורי  

אך מפגש מקרי שכזה לא  , ההזנה

צבי ים  . ילווה באינטראקציה ביניהם

נפגשים רק בעונת הרבייה כדי  

ובתום עונת הרבייה לא  , להזדווג

.ולא יגדלו את צאצאיהם, יפגשו שוב

.

צבי ים : נכון או לא נכון

תמיד יעלו לנשום מעל פני  

!המים כל שעה

לא נכון: התשובה

במים חמים  , צב שעסוק בשחייה

יעלה לפני המים כדי לנשום  , יחסית

,  בזמן שינה. כל כמה דקות

יכולים הצבים  , ובטמפרטורה נמוכה

להסתפק בנשימה אחת לכמה  

..שעות



חידון צבי יםחידון צבי יםחידון צבי ים

חידון צבי יםחידון צבי יםחידון צבי ים

חידון צבי יםחידון צבי יםחידון צבי ים

חידון צבי יםחידון צבי יםחידון צבי ים



שחקנים לצביעה  
לכל שחקן1גזרו וצבעו 

אושרובליעד : ציירה 


