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אם תחבר את  

הגיל של כל  

בני המשפחה  

לכמה שנים  

?תגיע

יכול  היית אם 

לראות יום אחד  

.  בחייך בעתיד

באיזה יום היית  

?בוחר

מה תאריך יום 

ההולדת של  

מבני  כל אחד 

?המשפחה

מה הכי היית  

רוצה לקבל  

מתנה  

?ליומלדת

מה שמות  

האחים 

והאחיות של  

?אבא ואמא

מה תרצה  : לילד

כשתהיה  ללמוד 

?גדול

במה : אמא/לאבא

חשבתם לעסוק  

?ילדיםכשהייתם 

מהן ארצות  

המוצא של סבא  

וסבתא  מצד  

?אבא ואמא

בני כמה היו 

אבא ואמא  

?כשהתחתנו

איך קראו  

לבית הספר  

אמא  /בו אבא

?למדו

היית מקבל  אם 

כרטיס טיסה לכל 

...  מקום בעולם

היית בוחר  לאן 

?לטוס

באיזו שעה  

?נולדת

איזו תכונה  

,  טובה יש בך

שאחרים  

?שאוהבים

אילו היית צריך 

להשלים את  

הדבר "המשפט 

החשוב לי ביותר  

מה  ..." בחיים הוא

?היית אומר

מהו ההרגל  

הכי מעצבן  

שלך בעיני  

?המשפחה

אתה צריך לוותר  

על מאכל אחד  

על  . שאתה אוהב

איזה מאכל לא  

?היית מוותר

מהו הזיכרון 

הראשון שיש  

?לך בחיים

איזה משחק  

או צעצוע הכי  

אהבת שהיית  

?ה/קטנ

מדוע נתנו לך  

את השם  

?שלך

מתי הייתה הפעם  

האחרונה שעשית  

משהו בפעם  

?הראשונה

אילו היית יכול  

להזמין אורח  

מיוחד לליל  

הסדר את מי 

?היית מזמין

מי האדם  

המעניין ביותר  

שהכרת עד  

?היום

מהו החפץ 

הראשון שהיית  

מציל מהבית  

במקרה של  

?שריפה

מקרה  

משפחתי שלא  

?תשכח

אילו היית בן של  

,  הסטוריתדמות 

מי היית רוצה 

?כאביך

אם לא  : השלם
הייתי מפחד  

מכלום  
......הייתי

משהו  

שמפחיד  

אותך באופן  

?מיוחד

מה תאריך  

החתונה של  

?אבא ואמא

אוהב  מה אתה 

?  לעשות לבד

...(חוץ ממסך)



20עליך למנות 

קרובי משפחה  

,  אבאשהם לא 

אחיות  , אחים, אמא

וסבים וסבתות

עליך לרוץ  

לזרוק את  

האשפה

עליך להיכנס  

לכל חדרי הבית 

ולנשק את כל  

45המזוזות ב

שניות

עליך לספור  

כמה עגבניות  

ומלפפונים יש  

30בבמקרר 

תשניו

עליך לקפוץ על 

רגל אחת ולשיר  

" היום יום הולדת"

שיום ההולדת  למי 

קרובהכי שלו 

לכל עליך לקרוא 

המשפחה אחד מבני 

בשם שלו מהסוף 

להתחלה 

(פסוי=יוסף)

עליך לגלות  

סוד שלא  

סיפרת  

....עדיין

10עליך לעשות 

שכיבות סמיכה  

שירת  כדי תוך 

זמירות שבת

עליך למנות  

דמויות  20

ך תוך  "מהתנ

שניות45

עליך לשטוף  

כלים  10

מהכיור

לכל עליך לאחל 

אחד מבני 

המשפחה 

המשתתפים

איחול טובבמשחק 

עליך ללכת  

לחדר שלך  

ולסדר את  

המיטה יפה 

את עליך לסדר 

בני המשפחה 

חודשי  לפי 

הלידה מתשרי  

עד אלול

עליך לספור  

כמה חולצות  

יש לך בארון



באיזה בית  

חולים  

______?נולד

מה המאכל  

הכי אהוב על  

?______

______  מה 

יסכים  לא 

?לאכול

ה  /מי החבר

ה של  /הכי טוב

?________

במה יעדיף  

  ______

?לעזור בבית

מה מידת  

הנעליים של  

? _______

_______ לאן 

יעדיף לצאת  

?  לחופשה

מלון או  לבית 

?לקמפינג אוהל

אם ישאלו את  

המשפחה מה  

הכי מאפיין את  

מה  _______, 

?הם יאמרו

בצהריים  בשבת 

  __________

אוהב לישון או  

?לשחק

היכן  

המשפחה של  

  ________

גרה כשהוא  

?נולד

מה צבע העיניים  

של  

  ?_________

בלי  )

....(להתסכל

בת כמה  /בן

? _______

משהו  

_________  ש

ממש לא  

ת שעושים  /אוהב

?לה/לו

מקצוע  

_________  ש

מאוד מצליח  

?בו

  __________

אוהב להיות  

ראשון או  

אחרון בתור  

?למקלחת

כמה זמן לוקח  

_________  ל

לקום בבוקר  

אחרי שמעירים  

?ה/אותו

מה הבילוי  

המועדף על  

?_________

  __________

ה  /מעדיף

או  מתוק 

?מלוח

  __________

ה  /מעדיף

לקרוא ספר  

או לשחק  

?משחק

מה המטנה  

המועדפת על  

?_________



סבתאסבתאסבאסבאאבאאמא

אח

אחות

אחאחאחאחאח

אחותאחותאחותאחותאחות

מהו הדבר  

שגורם לך  

שמחה  

?גדולה

אחד  היכן כל 

מבני המשפחה  

:  לאכוליעדיף 

חלבית  במסעדה 

?או בשרית

עובר  אם היית 

ליום  במנהרת זמן 

.  מהעבראחד 

היית  תקופה באיזו 

?בוחר

שתף במשהו  

קטן שאתה  

עליומצטער 


