כתב חידה
כדי לעזור לאחים "בא-לי" לא להיות "פראיירים"
בחופש הגדול הסתירו האחיות "דאבל לייק" טיפים
לצרכנות נבונה במשפט הבא:
"קנו בתבונה בבקש"ה"
עזרו לאחים "בא-לי" לפענח את הטיפים
המסתתרים במילה "בבקש"ה".
כדי לפענח את כתב החידה צפו בקליפ
"פראייר מי שמבזבז" ומצאו את התשובות לשאלות.
הוראות:
צפו בקליפ "פראייר מי שמבזבז" .לצפייה בקליפ גלשו ללינק
המצורףhttp://www.youtube.com/watch?v=kXf2PN1urUQ :
השלימו את האותיות החסרות בכתב החידה על ידי פיתרון
השאלות .מלאו את האותיות המתאימות לפי מספרי השאלות.
טיפ! מומלץ לצפות בקליפ במלואו לפני שעונים על השאלות .לאחר
מכן אל תהססו להריץ את הקליפ אחורה או קדימה ואפילו לעצור
אותו בנקודות הזמן לפי ההנחיות בחידות שלפניכם.
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קנו בתבונה בב __ __ __ ק __ __ ש __ __ ה
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.1

מהי האות האחרונה בצבע הכובעים שקונים האחים "בא-לי" בדקה ?0:12

.2

מה לא עושים האחים "בא-לי" בדקה  ?0:15האחים לא _____ את המחיר .כתבו
את האות השלישית של המילה.

.3

מהי האות השלישית בשם הלהקה של האחיות "דאבל לייק" והאחים "בא-לי"?
"להקת _____"

.4

השלימו את המשפט לפי הקליפ וגלו מה הטעות שעושים האחים "בא-לי"" :כל מה
שראו אצל ____ הלכו לקנות מהר מהר" .כתבו את האות האחרונה של המילה
החסרה.

.5

לפי הקליפ (דקה  ,)1:04מה מתפוצץ מחפצים מיותרים מרוב הבזבוזים של האחים
"בא-לי"? כתבו את האות הראשונה של הרהיט.

.6

מהי האות האחרונה במילה שכתובה על החולצה של טל מוסרי?

.7

מהי אות הראשונה במילה שכתובה על החולצה של עודד פז?

.8

על כמה אחים מספר השיר? (רמז :חזרו לתחילת השיר ).רשמו את האות הראשונה
של המספר.

.9

השלימו את המשפט לפי הקליפ וגלו מה הבינו יחד האחים "בא-לי"" :שלא כל מה
שבא ,מיד ___" .כתבו את האות השנייה של המילה החסרה.

 .10על איזו עיר ישראלית שרים בדקה  ?1:13כתבו את האות הרביעית של שם העיר.
 .11חזרו לדקה  , 0:14הקשיבו לבית והשלימו את המשפט – אם ישוו האחים מחירים,
אולי יוכלו למצוא הכול "___ ___ ____ ____" .כתבו את האות הראשונה של
המילה הראשונה.
ועכשיו שסיימתם ,מה הם ארבעת הטיפים לצרכנות נבונה שקיבלו
האחים "בא-לי"?
 .3ש_______
 .1ב_______
 .4ה_______
 .2ק_______
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