
10-99:  גילאים
.שחקנים2-5: מספר משתתפים

.דקות25-60: זמן המשחק

-אביזרים נדרשים
לחצו כאן–קלפי חידה + לוח המשחק 

(.רביעות12כ "סה)קלפי משחק 48: מכיל
מגדיר בעלי חיים ימי להדפסה

-הוראות
והמטרה היא להגיע  1מתחילים במשבצת . כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה ומתקדם על לוח המשחק בהתאם למספר שמראה הקובייה. 1

.100למשבצת 

יוכל לשוט בסירה ואם לא  , במידה וענה תשובה נכונה, עליו לשלוף קלף חידה–כאשר משתתף נעצר על משבצת שמצוירת בה תחתית של סירה . 2
.כדי לשוט עליו להעביר את החייל שלו למשבצת שבה נמצא ראש הסירה.  יישאר במקום

.כאשר משתתף מגיע למשבצת שמצוירת בה תחילת הגלשן הוא מעביר את החייל שלו למשבצת שבה נמצא סוף הגלשן.  3

.על אותו בעל חיים בקול מתוך המגדיר של בעלי החיים, עליו להקריא בקול: בה ציור של בעל חיים, כאשר משתתף מגיע למשבצת. 4
.המנצח הוא המשתתף שהגיע למשבצת הסיום. 5

יסמין בר מאיר: ציירת 

סירות וגלשנים
משחק סולמות ונחשים על הים

https://drive.google.com/file/d/1bRLuCLknooqiInigS2FbZvELPVku2HZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tMaLO76_uXl6KpksPzDObmHjrNqyxmKn/view?usp=sharing
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מחופי הארץ אפשר להבחין  
בכרישים, בים בדולפינים

ואפילו בכלבי ים

נכון
לא נכון

מה אחוז המים המותפלים
מכלל המים המגיעים לבתים  

?בישראל
80. א
60. ב
40. ג

אנחנו לא מקבלים. ד
מים מותפלים

.לבית

מי מבעלי החיים הבאים  
?איננו יונק ימי

דולפין. א
כלב ים. ב
צב ים. ג

תחש המשכן. ד

אחוז מהים התיכון10-כ
הישראלי הוא שמורה ימית

נכון
לא נכון

כמה זמן לוקח לביצה
?  של צבת ים לבקוע

חודש. א
חודשיים. ב
שבועיים. ג
חודשים4. ד

מתי צבת ים תעלה אל החוף  
?כדי להטיל ביצים

בחודשי החורף. א
לאורך כל השנה. ב

בחודשי הקיץ. ג
.צבת ים לא מטילה בחוף. ד

סרטן הנזיר מגדל את
הקונכייה שלו על גבו

במהלך חייו

נכון
לא נכון

שמורת ים אבטח
נמצאת בין אשדוד לאשקלון

נכון
לא נכון



מול חופי הים התיכון  
דולפינים360-חיים כ

נכון
לא נכון

כמה מינים של דולפינים  
?יש בעולם

37. א
20. ב
12. ג

5. ד

כמה אחוזים מתוך החמצן
?שבאוויר מיוצרים בים

אחוז20. א
אחוז35. ב
אחוז50. ג

.לא מיוצר חמצן בים. ד

דולפין יכול לנשום בתוך המים

נכון
לא נכון

מהי החייה הגדולה בעולם
פיל אפריקני. א

לוויתן כחול. ב
אריה. ג
כריש. ד

כמה אנשים חיים
?סביב הים התיכון

מליון50. א
מיליון100. ב
מיליון150. ג
מיליון500. ד

מי מהמדינות הבאות  
?לא גובלת בים התיכון

פורטוגל. א
צרפת.ב

קרואטיה. ג
סוריה. ג

שטח הים של ישראל  
גדול משטח היבשה

נכון
לא נכון



לכל תושב1949בשנת 
.מ חוף ממוצע"ס31בישראל היו 

.מ"ס2.5-כיום נותרו לכל תושב כ

נכון
לא נכון

מה אורך קו החוף
הישראלי של ים התיכון

מ"ק100-כ. א
מ"ק200-כ. ב
מ"ק300-כ. ג
מ"ק400-כ. ד

כמה אחוזים משטח כדור  
?הארץ מכוסה במים

אחוז50-כ. א
אחוז60-כ. ב
אחוז70-כ. ג
אחוז80-כ. ד

כמה אחוזים משטח הימים  
והאוקיינוסים בעולם מהווה הים  

?התיכון
0.8%. א

2%. ב
3%. ג
5%. ד

?מהו האוקיאנוס הגדול בעולם
השקט. א
ההודי. ב

האטלנטי. ג
הקרח הצפוני. ד

כמה אנשים חיים
?סביב הים התיכון

מליון50. א
מיליון100. ב
מיליון150. ג
מיליון500. ד

מה אחוז הפלסטיק מכלל
?הפסולת הנמצאת בחופים בישראל

אחוז10. א
אחוז30. ב
אחוז50. ג
אחוז80. ד

מינים שונים של  500יש מעל 
ורובם אינם עולים  , כרישים בעולם

מטר  1.2על אורך של 
(10-12ה בגיל/כגובה ילד)

נכון
לא נכון



לא נצפה60-מאז שנות ה
כלב ים מחופי ים התיכון הישראלי

נכון
לא נכון

כמה אחוז מים מכיל
?גוף המדוזה

אחוז30-כ. א
אחוז50-כ. ב
אחוז70-כ. ג
אחוז95—כ. ד

?מי מהבאים איננו דג סחוס
דולפין. א
טריגון. ב
כריש. ג
גיטרן. ד

מבין חיות היבשה מי הכי דומה  
?לדולפינים

חזיר. א
ההיפופוטם. ב

תנין. ג
פרה. ד

מבין מיני הדולפינים הבאים מהו
המין הנפוץ ביותר לחופי הים התיכון

?הישראלי
מצוידולפינן. א

סטנלה. ב
דולפין מצוי. ג

אורקה. ד

מי מהצבים הבאים מגיע להטיל  
?ביצים בחופי הים התיכון הישראלי

צב ים ירוק. א
צב ים חום. ב
צב ים גלדי. ג
ב+אתשובה . ד

כל המדוזות צורבות

נכון
לא נכון

מהו השיא בצלילה חופשית
(ללא בלון חמצן)

דקות5. א
דקות8. ב
דקות10. ג
דקות12. ד




