משחק 25 בריבוע
מאת: חננאל פריש ועידית פריירייך מחיפה (לשעבר)

המצרכים הדרושים
·	2 קבוצות.
·	לוח ריבועי בגודל 5 על 5 משבצות (אפשר גם להשתמש במרצפות).
·	פתקים ריקים לבנים וורודים (10 - 15 מכל סוג).
·	25 פתקים ירוקים: חלק ריקים ועל השאר מצויירים "רמזים" (ע' בהמשך).
·	דף חידות (ע' בהמשך).
הכנה 
מסדרים את 25 הפתקים הירוקים על הלוח הריבועי (או על המרצפות), כשפניהם כלפי מטה.
מטרת המשחק
המשחק הזה בעצם כולל שני משחקים שמתבצעים במקביל:
במשחק הראשון – יש מושג (דמות, ארוע, וכו'), וכל קבוצה צריכה לזהות את המושג לפי הרמזים שכתובים על הפתקים הירוקים.
במשחק השני – כל קבוצה צריכה ליצור שורה של 4 פתקים בצבע שלה (ורוד או לבן)  -- ישר או באלכסון.
מהלך המשחק
כל קבוצה בתורה עושה שני דברים:
עבור המשחק הראשון – מרימה את אחד מהפתקים, ואם הפתק לא ריק -- מראה את הרמז שמצוייר עליו לכולם. אם התגלו כבר 5 רמזים לפחות – מותר לה גם לנסות לנחש מהו המושג.
עבור המשחק השני – המנחה שואל חידה מדף-החידות, ולקבוצה יש 3 דקות לפתור את החידה; אם היא הצליחה – היא שמה פתק בצבע המתאים לה על אחת המשבצות בלוח (לבחירתה); אם היא לא הצליחה – לקבוצה השניה יש דקה אחת לפתור את החידה וכנ"ל.
סיום
המשחק הראשון – מסתיים כשקבוצה הצליחה לנחש מהו המושג, וגם להסביר איך כל הרמזים מתקשרים אל המושג.
המשחק השני – מסתיים כשקבוצה יצרה שורה של 4 פתקים בצבע שלה.
החידות (מספר שמואל)
חידה
מקור
איפה ישנה אבולוציה הפוכה?
שב כג11
את מי קראו לסדר?
שב כג23
מאיפה יודעים שאבנר היה במפלגת המרכז?
שב ב19
את מי מינו ב'מינויי קרובים' ('נפוטיזם' בלע"ז)?
שב יט14
מי עשתה ניתוח פלסטי?
שא א18
מי התלונן שאף אחד לא חולה?
שא כב8
למי הודיעו שהולכים לכרות לו יד?
שא ב31
מי היה חבר ילדות של שמואל?
שא ב21
למי נתנו לאכול שאריות?
שא ט24
מי הלך על ארבע?
שא יד13
מאיפה יודעים שהפלשתים חיו במערות? (ע"פ הכתיב)
שא יז23
מאיפה יודעים שמערות הן מקום רחב?
שא יג6
איזו חתונה נערכה בצהריים?
שא יח21
מאיפה יודעים שנאומי דוד הם דבר מעייף?
שא כה9
איך קראו למטוס הראשון?
שב כב11
מה היה המשחק הפופולרי בימי דוד?
שב ו5
מה היה הקשר המשפחתי בין עמשא לדוד?
שב יז25
מאיפה יודעים שלדוד היתה מגרה גדולה?
שב יב31
מי ביאס אישה כי אהב אותה?
שא א5
איזה אוסף היה לשאול?
שא יד52
מהי תחרות האכילה הראשונה?
שב יח8
מתי הגיעו הפועלים הזרים הראשונים לארץ?
שב ה11
ממתי נותנים כבוד ללבבות?
שא ה6
איזה מאכל מרפא עיוורים? (ע"פ הכתיב)
שא יד27
מי היה מדריך טיולים?
שא יב23
מתי ציינו את דוד בתור מלך בכוונה שלילית?
שא כא12
מי הביא בתור מנחה – חמור?
שא טז20


הרמזים – גרסה א
המושג הוא משיר-השירים.
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"והגית בו יומם ולילה"

המושג הוא: השומרים בשיר-השירים (ג 3, ה 7). הרמזים מתקשרים לפרקים ב-ו בשיר-השירים ("מי זאת עולה מן המדבר?", "הנה מיטתו שלשלמה", "דומה דודי לצבי או לעופר האיילים על הרי בתר", "דבש וחלב תחת לשונך", "הפרחה הגפן הנצו הרימונים", "שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר", "נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות", "ואסובבה בעיר בשווקים וברחובות", "הכוני פצעוני", "שומרי החומות", "60 גבורים סביב לה מגבורי ישראל", והקב"ה הוא הנמשל בשה"ש) או לשומרים באופן כללי (לשומרים בד"כ יש נשק, קין אמר "השומר אחי אנוכי!?", דוד היה שומר לראשו של אכיש, "ועלי שומר את פיה" של חנה, "צליל לחם שעורים" נזכר בחלום של השומרים במחנה מדין, הכרובים נועדו "לשמור את דרך עץ החיים", "והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו").


הרמזים – גרסה ב
(הערה: הרמזים הם לאו-דווקא מספר שמואל, אבל הם רומזים לדמות מספר שמואל).
א, ט
(ציור של כתר)
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(ציור של כלי-נגינה: נבל, תוף, חליל, כינור)

(ציור של שאיבת מים מתוך באר)
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(ציור של אוזן, חץ מצביע לכיוון התנוך)
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...

(ציור של "פולקע" – שוק)

3 X 

(ציור של בקבוק יין וכוס יין שבתוכה יש זבוב)
(ציור של סל עם לחם)

נבוזראדן

הדמות היא: הטבח, שנזכר בהמלכתו הראשונה של שאול (שמואל א, פרק ט).
כל הרמזים מתקשרים או למושגים שנזכרו בקשר להמלכה ("גלה את אוזן שמואל",  "חבל נביאים", "נבל ותוף וחליל וכינור", הנערות השואבות, 30 איש, "רבע שקל כסף", "מנה", "שוק") או למושג הכללי "טבח" (האופה מבראשית מ', המשקה מבראשית מ', ורב-הטבחים).


