
 פאולינה אזולאי לייזר  
 

מס' ושם 
 התחנה : 

 שופטים  הערה :  ניקוד  ציוד עזר :  מיקום  הסבר ומהות התחנה 

תחנה מס' 
1   

 משחק הפכים  
השופט מציג קלף ועל  
הילדים לבצע פעולה  

 .הפוכה 

אמפי בית  
 הספר

דפי נהפוך  
 הוא  

ביצוע שהילדים   כל
מבצעים בצורה נכונה  

  15 -ב את הכיתה  המזכ
 נק '.

או עם   חלקי ביצוע   לכ
את הכיתה    המזכ טעות

 נק'   7חלקי =  בניקוד 

   שופטים 2 
 

תחנה מס' 
2 

לנקודות או    למטרהקליעה  
+ געו באפו  כדורי הליצן  

של הליצן  יש לחלק את  
 . 2 -הכיתה ל
על הילדים   : 1  משימה

לכסות עיניים עם מטפחת 
וללכת בקו ישר ע"פ  

הכוונת השופט או ילד  
מהכיתה  ועלין לגעת באפו 

 .  של הליצן עם אצבעו 
לפני הילדים  : 2משימה  

מונח לוח קאפה עם ליצן 
ועל כל ילד לנסות ולפגוע 

עם הכדור באחד מהכדורים  
  של הליצן שעל הקאפה .

 

שטח ליד קיר  
גובל של  
  2כיתה א'

   בחצר 

ם  כדורי 4
קטנים +  

לוח  
 אלמנטים 
   מטפחת 

אם הצליח   : 1משימה  
  2לגעת באפו של הליצן = 

 נק' 
 נק'   1אם לא הצליח = 

: אם הצליח   2משימה  
לפגוע עם כדור באחד  
מהכדורים של הליצן  

 נק'  2 -מזכה את הכיתה ב 
 נק'   0לא הצליח = 
 :   2משימה מס' 

 נסיונות ביצוע   3לכל ילד 
אם הצליח לפגוע מזכה  

נק' על כל   1 -את הכיתה ב 
  0פגיעה אם לא הצליח =  

  נק'

  הכיתה את  לחלק יש
כאשר כל טור    2 -ל

מסיים ומתקדם  
   לטור השני 

 שופטים   6
 מכוון  -1
מסבירים   2 -2

 ומבצעים  
שופטים  2

כותבים  
 ניקוד  

אוסף  -1
ומסייע  
בהבאת  

הכדורים  
 לשופט 

 



 פאולינה אזולאי לייזר  
 

תחנה מס' 
3 

לפניכם אלפון מילים   
 לפורים ומנהגי החג  
 השופט קורא מילה  
ועל הילדים לנסות  

ולהרכיב את המילה  
 מאותיות הקאפה . 

וכך הלאה על פי אלפון  
 המילים  

שטח ליד  
  1כיתה א'

 הגובל בקיר  

  יריבוע
קאפות עם  

 אותיות 
 

  

אם התלמידים הצליחו  
להרכיב את המילה ניקוד 

יינתן ע"פ מספר האותיות 
. 

נק'    3= -למשל : המן 
כמספר האותיות  

   המחברות את המילה .  

על הכיתה לשבת  
ולהקשיב למילה  

שהשופט קורא  
ולעבוד בשיתוף  

 פעולה . 

 שופטים   3 
         

' מס  תחנה
4 

   פורימי חידון  
  הילדים יישאלו שאלות

חג פורים בנושא  טריוויה 
 ועליהם לענות  

פרגולה ליד  
הגינה  

 האקולוגית  

  2אם הילדים ענו נכון =  חידון 
 נק' 

מענה חלקי על השאלות 
 נק'  1 -מזכה את הכיתה ב 

 3 שופטים 
  

' מס  תחנה
5 

הליכת קביים מעמוד  
לעמוד ע"פ סדר ורצף  

 מספרי .  

פרגולה 
במרכז  

המגרש ליד  
 הדשא  

 קביים   6
על העמודים  
יוצבו שלטי  

מספר כך  
שהילדים  

יצטרכו  
ללכת  

ממקום 
למקום ע"פ  
 רצף מספרי  

אם התלמידים הצליחו  
לבצע את המשימה   

בהצלחה  ו כהל ובמלואה 
מעמוד לעמוד עד  

להשלמת מעגל העמודים 
  -אזיי מזכים את הכיתה ב

 נק' .  10
כל ביצוע חלקי מזכה את 

 נק .    5 -הכיתה ב 
 

 שלטי יוצבו  העמודים על
  שהילדים כך מספר

  ממקום ללכת יצטרכו
 מספרי   רצף פ"ע למקום

 שופטים   3   
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' מס  תחנה
6 

תפוס את הכדור עם כובע 
 ליצן  

על השופט לזרוק את  
הכדור ועל הילד לנסות  

ולתפוס את הכדור  
באמצעות כובע הליצן  

   המשולש 

שטח לפני  
הפרגולה  

ולפני המגרש  
ליד    שביל

 הספסלים  

כובעי   4\2
ליצן  

משולשים  
כדורי   12

 פינג פונג  

תפיסה מוצלחת של  כל 
כדור בתוך הכובע מזכה  

 נק'    2 -הכיתה ב  את 
נסיונות   3לכל ילד יש 

 ביצוע . 

 שופטים   3  
 

' מס  תחנה
7 

העברת כדור מאחד לשני 
באמצעות כובע ליצן + כדור 
פינג פונג או טניס או ספוג 
 קטן )או אוזן המן מספוג (  

פרגולה ליד  
 המגרש  

קונוסים 
  –לכל כיתה  

24-34  +2  
כדורי פינג  

פונג או ספוג 
 או או טניס  

אם הכיתה הצליחה  
להעביר את הכדור מבלי 

להפילו מאחד לשני =  
ניקוד ע"פ מספר  

המשתתפים בכיתה  
  21במשימה למשל 

 21תלמידים השתתפו = 
 נק' . 

כל ביצוע חלקי מזכה את 
 הכיתה בניקוד חלקי  

 נק'   10=  20למשל  

כל הכיתה יושבת  
 בצורה מעגלית  

 

   שופטים 3
 

' מס  תחנה
8 

סללום וקפיצות בין ומעל  
הקונוסים שעליהם כובעי  

 ליצן  
 :   1משימה מספר 
בסללום ץ  על הילדים לרו

 . מבלי לגעת בקונוסים 
 :  2 מספר  משימה

מעל   קפוץ ל  הילדים על
 הקונוסים .

מגרש חלק  
 אחורי  

קונוסים 
   +כובעים

ילד כל  : 1מספר משימה  
 . הריצה  את בצע צריך ל

כל ילד :  2משימה מספר 
 צריך לקפוץ מכל הקונוס . 
ביצוע של שתי המשימות 

בשלמותן מזכה את  
נק' כל ביצוע   8 -הכיתה ב 
 נק'   4חלקי =  

 

התחנה טומנת  
משימות    2בחובה 
 ביצוע  

 שופטים    2
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' מס  תחנה
9 

עם כובעי קונוס  21משחק  
 או כפות 

על הכיתה למסור את  
  21הכדור מאחד לשני  

מסירות רצופות אם נפל  
הכדור עליהם להתחיל  

 מחדש .  

אמצע   
מגרש  ה

 במעגל  

פינג   כדור
פונג או 

טניס או  
  ספוג 

אם הכיתה הצליחה  
למסור מאחד לשני את  

מסירות אזיי    21הכדור 
 נק'   21 -הכיתה זכתה ב 

דור ותם זמן  אם נפל הכ
העבודה בתחנה והכיתה 

הצליחה למסור מספר  
יש לתת   21נמוך מהמספר  

ניקוד ע"פ מספר  
המסירות המוצלחות  

  10מסירות =  10למשל  
 נק' . 

למסור את  יש  
הכדור למי שמול  

   ולא למי שליד הילד.

 שופטים   3
 

' מס  תחנה
10    

בורחים מהדמות מאחורי 
 המסיכה  

לסימן השופט הילדים  
צריכים לרוץ במפוזר ברגע 

שאחד מהשופטים הגיע 
ועליו מסיכה על הילדים 
להיכנס לתוך חישוקים  

מפוזרים מי שנתפס ע"י 
השופט עם המסיכה ניקוד 

הכיתה מתקזז מהניקוד  
 שהוקצה למשימה . 

 

מגרש חלק  
 קדמי  

נרות ממפל  
אזיקונים + 

 ספוג כדורי 

  הילדים השופט לסימן
  במפוזר לרוץ צריכים

 מהשופטים  שאחד ברגע
  על מסיכה ועליו הגיע

  לתוך להיכנס  הילדים
  מי  מפוזרים  חישוקים

  עם השופט י"ע שנתפס
  הכיתה ניקוד המסיכה

 שהוקצה  מהניקוד  מתקזז
 . למשימה 

נק'   20למשל אם הוקצו 
  5למשימה ונתפסו 

  נק' .  15תלמידים = 
הניקוד מוקצה למשימה 

 נק'   30= 

 שופטים   3 
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ומכאן ואילך מורידים  
ניקוד ובסוף מה שנשאר 

  הוא הניקוד .
' מס  תחנה

11 
על  אוזן המן  ליכה עם ה

כל ילד מנסה  מטקה 
חזיק את המטקה ועליה  לה

וללכת איתה עד  אוזן המן 
לקונוס וחזרה והעברתה 

להגשה בדומה לילד הבא 
 . במחבת (במשלוח מנות 

שביל ליד  
וליד   אהדש

השער ליד  
אולם  

 הספורט 

אוזן המן  
   2 –מספוג 

מטקות ים  
 +קונוסים 

אם התלמיד הצליח  ניקוד 
ללכת עם המטקה ועליה 

אוזן המן מבלי להפילה  
בדרך ולחזור איתה אזיי  
  -הוא מזכה את הכיתה ב 

נק' אם הפיל בדרך   10
מזכה את הכיתה בניקוד 

 נק'   5חלקי =  

 שופטים  4 
 לכל שופט דף ניקוד 

 

תחנה מס' 
12   

 פורים במחבואים  
השופט   : 1משימה מס' 

שנים או רע 10-  5מחביא 
יותר בחצר בזמן שכל  

הילדים עוצמים עיניים  
כמו במשחק המחבואים 

והילדים צריכים למצוא את  
 הרעשנים .  

לאחר מציאת הרעשנים  
 . 2עוברים למשימה מספר  

טוק טוק :  2משימה מספר 
 מי אני ומה שמי ? 

כל הילדים מורידים את  
הראש ולא מציצים והמורה  

בוחרת ילד מהכיתה  
שמלבישים אותו באביזרים  
שונים כמו : כובע , מסיכה  

 , כפפות ,

  5-10 דשא  
 רעשנים  
אביזרים  

 להלבשה .  
 משקפיים 

 כובעים
 עניבות 

נעליים  
מצחיקות ,  

חצאית ,  
שפם , פעה  

 .. ועוד....

אם נמצאו כל הרעשנים  
 נק'  5כל רעשן שנמצא = 

 
 
  

 
 

משימה  שופטים  4 
 .  1מספר 

שופטים   3+ 
נוספים למשימה  

שיעזרו   2מספר 
 לאחרים .  
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נעליים אחרות , חתאית ,  
כובע שונה של פורים  

ועוד... ועל הילדים לגלות 
 מי הילד. 

 
 

תחנה מס' 
13  

 ואחרונה  

גלגול הכדור על הספסל  
 לתוך כובע ליצן . 

 נסיונות ביצוע .   2לכל ילד 

ספסלים ליד  
היציאה  

המרכזית  
 לחצר  

ספסלים   2
כובעים   2+ 

או קופסאות  
שימורים  

עם ליצן  
 עליהם  

אם הצליח התלמיד לגלגל  
את הכדור ולהכניסו  

לקופסא עם דמות הליצן 
או  אחר... אזיי הוא מזכה 

 נק' .    2  -את כיתתו ב

 שופטים   6 
 כותבים ניקוד  2
מסבירים   2

  2ובודקים ו 
שופטים נוספים    

מביאים את  
הכדורים . ודואגים  

 לציוד .  
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    1' מס  תחנה
   הפכים משחק שם התחנה :

  הילדים ועל קלף מציג השופט
  . הפוכה  פעולה לבצע

  הספר  בית אמפי : מיקום 
+  ממוספר  דבק  אן מספרים ציוד :

  שהילדים  ביצוע כל ניקוד : נרות
  את מזכה נכונה בצורה  מבצעים
 '.  נק 15 -ב  הכיתה

  מזכה טעות עם או חלקי   ביצוע כל
 '  נק 7=  חלקי  בניקוד הכיתה את

  שופטים: 
 

  2' מס  תחנה
+    הליצן  כדורי או  לנקודות למטרה  קליעה : התחנה שם
 .  2  -ל הכיתה   את לחלק   יש  הליצן של באפו געו

  וללכת מטפחת עם עיניים לכסות  הילדים על  : 1  משימה
  לגעת ועלין  מהכיתה  ילד או השופט הכוונת פ"ע ישר בקו

 .  אצבעו  עם הליצן של באפו
  כל ועל ליצן עם קאפה  לוח  מונח הילדים לפני : 2  משימה

  הליצן של  מהכדורים  באחד  הכדור עם ולפגוע לנסות ילד
 .   הקאפה שעל

  4   בחצר 2'א  כיתה של גובל קיר  ליד  שטח מיקום :
     מטפחת, אלמנטים לוח+   קטנים כדורים
  2=  הליצן של  באפו  לגעת הצליח   אם:  1 משימה ניקוד :

 ' נק
 '  נק 1=  הצליח לא  אם

  מהכדורים באחד כדור עם לפגוע הצליח  אם:  2  משימה
 '  נק 2  -ב הכיתה  את מזכה  הליצן של
 '  נק 0=  הצליח  לא

 :   2' מס  משימה
  ביצוע  נסיונות  3 ילד לכל
  פגיעה כל  על' נק 1 -ב  הכיתה את  מזכה לפגוע  הצליח אם
  '  נק 0=  הצליח לא  אם

  מסיים טור כל כאשר   2 -ל  הכיתה את  לחלק יש  הערה :
                                                      השני לטור ומתקדם

  מכוון - 1  שופטים 6
   ומבצעים מסבירים  2 - 2
   ניקוד כותבים שופטים 2
   לשופט הכדורים  בהבאת ומסייע אוסף - 1

 שמות השופטים :  
 

  3' מס  תחנה
 שם התחנה : שבץ נא מילה  

   החג ומנהגי לפורים מילים אלפון  לפניכם 
   מילה קורא השופט

 מאותיות  המילה את  ולהרכיב לנסות הילדים ועל
 .  הקאפה

 . המילים  אלפון פי  על הלאה  וכך
  ציוד :  בקיר  הגובל 1'א כיתה  ליד  שטח מיקום :

 אותיות  עם קאפות ריבוע
  את  להרכיב   הצליחו  התלמידים  אם ניקוד :
 .  האותיות מספר  פ"ע יינתן ניקוד  המילה
 המחברות  האותיות כמספר' נק  3= - המן:   למשל

  הכיתה  על                                  .    המילה את
  ולעבוד קורא שהשופט  למילה  ולהקשיב לשבת

   שופטים 3  .   פעולה בשיתוף
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   4' מס  תחנה
    פורימי חידון שם התחנה :

 טריוויה  שאלות יישאלו  הילדים
 .  לענות ועליהם פורים חג  בנושא

  הגינה ליד פרגולהמיקום : 
    האקולוגית

 2=  נכון ענו הילדים  אםניקוד: 
 ' נק

  את  מזכה השאלות  על  חלקי מענה
 3 שופטים' נק  1 -ב  הכיתה

 

  5' מס  תחנה
  ורצף סדר  פ"ע לעמוד  מעמוד קביים הליכת:  שם התחנה

  .   מספרי
                       הדשא ליד המגרש  במרכז פרגולה מיקום :

   קביים 6  ציוד נדרש :
  שהילדים כך  מספר שלטי יוצבו העמודים  על ניקוד :
  אם  מספרי  רצף פ"ע למקום ממקום ללכת יצטרכו

 והלכו במלואה   המשימה את לבצע הצליחו התלמידים
  אזיי העמודים מעגל להשלמת עד  לעמוד  מעמוד בהצלחה 

 ' .נק 10 -ב  הכיתה את מזכים
 .   נק 5  -ב הכיתה  את מזכה  חלקי   ביצוע כל

  שהילדים כך  מספר שלטי יוצבו  העמודים על הערה : 
    מספרי  רצף פ"ע למקום ממקום ללכת יצטרכו

    שופטים: 3
 

  6' מס  תחנה
  .ליצן כובע עם הכדור  את תפוס שם התחנה :

  לנסות הילד  ועל הכדור את  לזרוק השופט על
   המשולש הליצן כובע באמצעות הכדור את ולתפוס
  

  שביל המגרש ולפני הפרגולה  לפני  שטח מיקום :
 . הספסלים ליד

  כדורי  12  משולשים ליצן  כובעי 4\2  ציוד נדרש:
    פונג פינג

 הכובע  בתוך כדור של  מוצלחת תפיסה  כל: ניקוד 
 ' נק  2 -ב  הכיתה  את מזכה

  .   ביצוע נסיונות 3 יש  ילד לכל הערה :
 :   שופטים 3 

 

  7' מס  תחנה
  מאחד כדור העברת שם התחנה :

 כדור+  ליצן כובע  באמצעות לשני
 קטן ספוג או טניס  או פונג פינג

                            (  מספוג המן אוזן או)
ציוד   המגרש ליד פרגולהמיקום : 
24-  – כיתה לכל  קונוסיםנדרש : 

 או ספוג או  פונג  פינג כדורי 2+  34
   טניס או

  הצליחה  הכיתה אם ניקוד:
  להפילו מבלי  הכדור את  להעביר

 מספר פ"ע  ניקוד=  לשני  מאחד
  במשימה בכיתה   המשתתפים

  8' מס  תחנה
  שעליהם  הקונוסים ומעל בין וקפיצות סללום שם התחנה :

   ליצן כובעי
  לגעת  מבלי בסללום לרוץ הילדים על  :  1 מספר  משימה

 . בקונוסים
 הקונוסים  מעל  לקפוץ הילדים על : 2 מספר  משימה
    אחורי חלק   מגרש מיקום :

     כובעים+  קונוסים  ציוד נדרש :
 .  הריצה  את  לבצע  צריך ילד  כל :  1  מספר משימהניקוד: 
 .  הקונוס מכל  לקפוץ צריך  ילד כל :  2  מספר משימהניקוד 
  8 - ב הכיתה את  מזכה בשלמותן המשימות שתי  של ביצוע

 ' נק  4=  חלקי ביצוע כל' נק
                   ביצוע  משימות  2 בחובה  טומנת התחנה הערה :

   שופטים  2

  9' מס  תחנה
   קונוס כובעי עם  21  משחק שם התחנה :

  21 לשני מאחד הכדור את  למסור הכיתה על
  להתחיל  עליהם  הכדור  נפל אם רצופות מסירות

  .   מחדש
    במעגל  המגרש אמצע  מיקום :

   ספוג או  טניס או פונג פינג כדור  ציוד נדרש :
  לשני מאחד למסור הצליחה הכיתה   אם ניקוד :

  21 -ב  זכתה הכיתה אזיי מסירות 21  הכדור את
  בתחנה העבודה זמן ותם  הכדור נפל  אם, ' נק

  21 מהמספר נמוך מספר למסור  הצליחה  והכיתה
  המוצלחות המסירות מספר פ"ע  ניקוד לתת  יש

  את  למסור  יש ' .נק  10=  מסירות 10  למשל
   .הילד שליד למי ולא שמול  למי הכדור
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  21=  השתתפו תלמידים 21  למשל
 ' . נק
  הכיתה  את מזכה  חלקי   ביצוע כל

   חלקי בניקוד
                               '  נק 10=  20  למשל

   מעגלית  בצורה  יושבת  הכיתה כל
   שופטים 3
 

 
 
 

   שופטים 3
 

     10' מס  תחנה
  מהדמות בורחים  שם התחנה:

   המסיכה   מאחורי
  צריכים  הילדים השופט לסימן

 שאחד ברגע  במפוזר לרוץ
  על  מסיכה  ועליו הגיע מהשופטים

  חישוקים  לתוך להיכנס  הילדים
 השופט י "ע שנתפס  מי מפוזרים

  מתקזז הכיתה ניקוד  המסיכה עם
 .   למשימה שהוקצה מהניקוד
        קדמי  חלק  מגרשמיקום :

+   אזיקונים ממפל נרות ציוד :
                                     ספוג כדורי

  צריכים  הילדים השופט לסימן
 שאחד ברגע  במפוזר לרוץ

  על  מסיכה  ועליו הגיע מהשופטים
  חישוקים  לתוך להיכנס  הילדים

 השופט י "ע שנתפס  מי מפוזרים
  מתקזז הכיתה ניקוד  המסיכה עם

 .  למשימה שהוקצה מהניקוד

  11' מס  תחנה
  מנסה ילד  כל  מטקה על  המן אוזן  עם  הליכה שם התחנה :

  עד איתה  וללכת  המן אוזן ועליה המטקה את להחזיק
  במשלוח  להגשה בדומה  הבא  לילד והעברתה  וחזרה לקונוס

  (.  במחבת מנות
 הספורט  אולם  ליד  השער וליד הדשא ליד  שביל מיקום :

   2 – מספוג המן אוזן  : נדרש ציוד
    קונוסים+  ים מטקות
  ועליה המטקה עם  ללכת הצליח התלמיד אם ניקוד  ניקוד :

  מזכה  הוא  אזיי איתה ולחזור  בדרך  להפילה מבלי המן אוזן
  הכיתה  את  מזכה בדרך הפיל אם' נק 10 -ב  הכיתה את

   '  נק 5=   חלקי בניקוד
 שופטים  4

 ניקוד   דף שופט לכל
 

 12' מס  תחנה
   במחבואים פורים שם התחנה :

  רעשנים 10- 5 מחביא  השופט  : 1' מס  משימה
 עיניים  עוצמים הילדים  שכל   בזמן בחצר יותר או

 למצוא   צריכים והילדים המחבואים  במשחק כמו
 .   הרעשנים את

   2  מספר  למשימה עוברים  הרעשנים מציאת לאחר 
 ?  שמי ומה אני מי טוק  טוק : 2 מספר  משימה

  מציצים ולא הראש  את מורידים הילדים כל
  אותו שמלבישים מהכיתה ילד בוחרת והמורה

 ,  כפפות,  מסיכה,  כובע:   כמו  שונים באביזרים
  פורים של שונה כובע,  אית צ ח,  אחרות נעליים  

 .  הילד מי לגלות הילדים ועל... ועוד
    דשא  מיקום :

 .   להלבשה  אביזרים  רעשנים 10-5  ציוד נדרש :
 משקפיים 

 כובעים
 עניבות 
...... ועוד פעה,  שפם,  חצאית,  מצחיקות  נעליים
  שנמצא רעשן כל הרעשנים כל נמצאו אם ניקוד:

 '  נק 5= 
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  למשימה '  נק 20 הוקצו אם  למשל
' .  נק  15=  תלמידים 5 ונתפסו

  למשימה מוקצה  הניקוד הניקוד :
  מורידים  ואילך ומכאן ' נק 30= 

  הוא שנשאר  מה ובסוף ניקוד
                                  .   הניקוד

   שופטים 3
 

 .  1 מספר משימה שופטים 4
  שיעזרו 2 מספר  למשימה נוספים שופטים 3+ 

 .   לאחרים
 

 
 

    ואחרונה 13' מס  תחנה
 .   ליצן כובע  לתוך  הספסל על הכדור גלגול  שם התחנה :

  .  ביצוע  נסיונות  2 ילד לכל
    לחצר המרכזית היציאה  ליד ספסלים מיקום :

  שימורים קופסאות  או כובעים 2+   ספסלים  2  ציוד נדרש :
    עליהם ליצן עם

  ולהכניסו הכדור את  לגלגל התלמיד הצליח אם ניקוד:
  את מזכה הוא  אזיי... אחר  או הליצן   דמות עם לקופסא

   ' .   נק 2  -ב כיתתו
   שופטים 6
 ניקוד  כותבים 2
  את מביאים   נוספים שופטים  2 ו ובודקים מסבירים  2

 .  לציוד ודואגים.  הכדורים
 
 

 


