
תורתך שעשועי
 משחק בריחה תורני לכל המשפחה

משחק בריחה הוא משחק המורכב מחידות שונות, המובילות יחד לחידה הסופית. 
מטרת המשחק היא לפתור את כל החידות, לפצח את החידה הסופית ולגלות את המסר העולה מהחומש.

45-60 דק' לחומש.
הערה חשובה: משום שהמשחק מבוסס על חידות, המשחק הינו חד פעמי עבור משתתף. 

עם זאת, ניתן לשחק בו שוב עם קבוצות שונות.

כרטיסיות בריחה 
לכל חומש יש 2-3 כרטיסיות, שעליהן מופיעות החידות השונות, לכל חידה כותרת המציינת 

את הנושא שלה. בכרטיסיות הבריחה תמצאו רמזים נוספים, בצורת סמל, שנועדו לסייע לכם 
למצוא את הדרך לפתרון:

לחידה זו מצורף לוח מאוייר

לחידה זו מצורף סרטון

בחידה זו תצטרכו לפתוח את החומש הרלוונטי 

בחידה זו תוכלו להעזר בארגז הכלים 

יש לגזור את הכרטיסיה במקום המסומן על מנת לפתור את החידה 

לוחות 
איורים שונים בהם מסתתר מידע שיסייע לכם לפתור את החידה. ללוחות יש כותרת שתסייע לכם 
להתאים בין החידה ללוח. לדוגמא: הכותרת "צופן אוהל אברהם" מופיעה גם ככותרת החידה וגם 

ככותרת הלוח.

סרטונים 
 בסרטונים ניתן לצפות בכמה דרכים:

  https://www.jewishescr.com/tsp :א. באתר המשחק

ב. על ידי סריקת הברקוד )באמצעות אחת האפליקציות המתאימות( זה הזמן להוריד סורק ברקודים

ארגז כלים 
ארגז הכלים מכיל שפות קוד שונות שיעזרו לכם לפצח את החידות.

חלקי המשחק:

משך המשחק: 

משחק בריחה יכול להעלות 
את הביטחון והערך העצמי, 

 לפתח חשיבה יצירתית ויכולת 
התמודדות עם אתגר, ללמד 
מיומנויות חברתיות ולהעשיר 

את ההנאה והגיבוש הקבוצתי. 

לשם כך, חשוב שאנו המבוגרים 
נוביל את המשחק כך: 

  שיהיה מאתגר 

      אך לא מתסכל

 נחלק תפקידים כך שכל 
אחד יקבל מקום

 ניתן לכל ילד תפקיד לפי 
     היכולות שלו

רגע של העצמה



 מומלץ לחלק את החידות 
בין המשתתפים כך שכל 
משתתף בתורו מוביל את 

הפתרון של החידה שלו.

מהלך המשחק: 

משתתפים:

גילאים:

אביזרים נוספים:

תנ"ך
כלי כתיבה
מספריים 

גישה למחשב / טלפון חכם 

כדאי לודא שכל האיבזרים מונחים לפניכם, כהכנה למשחק.

ניתן להתחיל בכל אחת מהחידות שלפניכם למעט החידה המסכמת. קראו את ההוראות, גלו 
היכן מסתתרים שאר הרמזים הקשורים לחידה, במידת הצורך העזרו בחומש ונסו לפצח את 

החידה. במידה ונתקעתם: 
1. אפשר לעבור לחידה אחרת ולחזור לחידה זו לאחר מכן. 

2. רמז: במשחק שזורים רמזים, אפשר להעזר. 
3. אפשר לגלות תשובות: זה ילמד אותנו איך לחשוב בפעם הבאה. 

ניתן לשחק לבד, בקבוצה או כמה קבוצות, כתחרות.
 משפחות גדולות ניתן לשחק כתחרות בין 3-2 קבוצות ולתת תפקידים מתאימים לקטנים 

)גזירה, צביעה, כתיבה(
  במסגרת לימודית מומלץ לחלק כרטיסיית בריחה לכל ילד או לכל קבוצה של כ-4-3 ילדים. 

המשחק מדורג לפי רמות, ומתבסס על היכרות עם החומש המסוים.
בגילאי 6-7 מומלץ על ליווי מבוגר.

בראשית מותאם לגילאי 6-10

שמות 7-12

ויקרא 7-12

במדבר 8-12

דברים +9

בהצלחה!
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הזדמנות לפניך: למד את
הילד מה עושים כשנתקעים:
 רענון - אחרי שנצליח        
לפתור משהו אחר נחזור 

עם אנרגיה חדשה.

 אפשר להעזר ברמזים או   
תשובות

תיווך מבוגר - ניתן לעזור לילד 
לקרוא את החידה ולרמוז 
בהדרגה רמזים לפתרון, 
עד שהילד יצליח לפתור 

את החידה בכוחות עצמו. 
בכך נפתח את החשיבה 

היצירתית, תחושת המסוגלות 
והסיפוק של הילד.

רגע של העצמה

רגע של העצמה

רגע של העצמה


