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הוראות:
11.. הדפיסו וגיזרו את הצורות.

22.. את הדגלונים קפלו לשניים בקו המקווקו והדביקו 
     מסביב לקיסמים, שיפודים או הסכו"ם.

33.. קשטו את שולחן האוכל בעת הארוחה. אפשר לתקוע באוכל, להניח   
     בכוסות, על הצלחות או בכל מקום מקורי אחר.

מטיילים בארץ ישראל מהבית!
ים

המלח
מה גובה פני
 ים המלח?

החרמון
איזה כינוי קיבל החרמון 

במלחמת יום כיפור?

44.. במהלך הארוחה שחקו במשחק השאלות. מצורף דף תשובות. 
     ניתן לקבוע פרסים כמו: מי שעונה נכון על רוב השאלות, פטור מפינוי השולחן!

55.. בעז"ה אחרי הסגר - צאו לטייל!
66.. נהנתם? אשמח לקבל תמונות לוואצאפ: 052-7868776 

stu.shula@gmail.com :או למייל    

תל אביב

אילת
מה יש בים סוף 

שאין באף ים אחר 
בארץ?

מהו הרחוב הראשון 
שנבנה בתל אביב?

ירושלים
 איזו שכונה בירושלים 

הייתה הראשונה שנבנתה 
ח!מחוץ לחומות?

שמ
ג 

ח
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איך קוראים לסלע 
הנפוץ בגולן, וכיצד 

הוא נוצר?

רמת 
הגולן

שם של אתר 
ארכיאולוגי הנמצא 

במדבר יהודה

מדבר 
יהודה

הכביש הארוך
ביותר בארץ

הוא...

כבישי 
ישראל

כמה תחנות רכבת 
יש לרכבת ישראל?

כמה מקומות יישוב 
שוכנים לחופה 

של הכנרת?
הכנרת

רכבת
ישראל

מכתש 
רמון

כמה מכתשים יש 
סך הכל בנגב?
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שאלות עם בחירה לילדים:

ים המלח - ים המלח - מה גובה פני ים המלח?
1. 106- מטר מתחת לפני הים          2. 200- מטר מתחת לפני הים        3. 434- מטר מתחת לפני הים 

תל אביב - תל אביב -  מה שמו של הרחוב הראשון שנבנה בתל אביב?
1. הרצל       2. רוטשילד     3. דיזינגוף  

כבישי ישראל - כבישי ישראל -  מה הכביש הארוך ביותר בארץ?
1. כביש 6        2. כביש 90        3. כביש החוף

רכבת ישראל - רכבת ישראל -  כמה תחנות יש ברכבת ישראל?
1. 30 תחנות       2. 68 תחנות       3. 91 תחנות  

אילת - אילת - מה יש בים סוף שאין באף ים אחר בארץ?
1. ים סוף הוא הים היחיד שיש לו טעם חריף       2. בים סוף יש תנינים       3. בים סוף יש שוניות אלמוגים מתחת למים   

הכנרת -  הכנרת -  כמה מקומות יישוב יש מסביב לכנרת?
1. 25 יישובים         2. 15 יישובים       3. 10 יישובים.

רמת הגולן -רמת הגולן - איך קוראים לסלע הנפוץ בגולן, וכיצד הוא נוצר?
1. אבני גיר. נוצרו מהנחלים שזורמים בגולן        2. אבני בזלת. נוצרו מהתפרצויות הרי געש          3. אבני  מצוקים. נוצרו בעקבות השבר הסורי- אפריקאי.

ירושלים - ירושלים - איזו שכונה בירושלים הייתה הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות?
1. משכנות שאננים      2. מאה שערים      3. קריית משה

מדבר יהודה - מדבר יהודה -  איזה אתר ארכיאולוגי נמצא במדבר יהודה?
1. סבסטיה       2.  תל דן       3. מצדה

החרמון -החרמון - איזה כינוי קיבל החרמון במלחמת יום כיפור?
1."העיניים של המדינה"      2. "ההר הלבן"     3. "הר הקרבות"

מכתש רמון - מכתש רמון - כמה מכתשים יש בנגב?
1. רק אחד, מכתש רמון.        2. שלושה מכתשים.           3. חמישה מכתשים.
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