


 

מטרות הפעילות
   היכרות עם היבטים שונים של העיר ירושלים ועם נושאים הקשורים אליה.

   יצירת סקרנות ומעורבות בסוגיות הקשורות לירושלים כיום ובעבר.

   הבנת משמעותה ומורכבותה של העיר.

   יצירת חיבור רגשי לנושא ירושלים באמצעות הנאה וחוויה.

קבוצת גיל:  כיתות ז'-ט'. זמן:  שעה וחצי.  

ערכת מרוץ ירושלים )כוללת שש כרזות, חמש חוברות פעילות רב-פעמיות לכתיבה באמצעות טוש 
מחיק ולשימוש חוזר(.

חמישה טושים מחיקים דקים.

חמישה פתקים שעליהם רשומים "מסלולי המשחק" השונים.*

 טלפונים סלולריים טעונים, שמותקן עליהם יישומון לסריקת קוד QR – לפחות אחד לכל 
חמישה-שישה חניכים.

חומרים והכנות

מפזרים את שש הכרזות במתחם הפעילות, לא קרוב מדי זו לזו. אין צורך בתלייה. ניתן להציב את 
הכרזות כשהן נשענות על קיר או על עץ ולאחר הפעילות לארוז אותן לשימוש חוזר.

*על מנת לפזר את הצוותים המתחרים בין התחנות, כך שלא יתנגשו אלה באלה, מכינים מראש חמישה 
מסלולים שונים של תחנות שהחניכים הולכים על פיהם.

לדוגמה: 1,2,3,4,5 / 5,4,3,2,1 / 4,2,5,1,3 / 5,3,2,1,4 / 2,3,4,5,1.



 

מהלך הפעילות
1.   מחלקים את הקבוצה לחמישה צוותים שיתחרו זה בזה במהלך המשחק. 

2.   ממנים בכל צוות ראש צוות, שבידו טלפון טעון, שעליו מותקן סורק קודים.

3.   פותחים קבוצת ווטסאפ המיועדת למשחק ומצרפים אליה את ראשי הקבוצות. 

4.   לצורך בדיקה ואיפוס מבקשים מכל צוות לבחור שם ולשלוח תוך דקה אחת את שם הקבוצה שלו.

5.   מחלקים לכל צוות חוברת משימות וטוש מחיק.

6.   מחלקים לכל צוות פתק עם סדר התחנות שהוא צריך לעבור.

7.  מסבירים את מהלך המשחק
במשחק יש חמש כרזות, שעליהן תמונות הקשורות לירושלים.

על כל כרזה מופיע קוד לסריקה.

על הצוותים להגיע לכרזות על פי הסדר שבפתק "מסלול המשחק" שקיבלו מהמדריך.

בכל תחנה עליהם לסרוק את הקוד, לצפות בסרטון שנפתח ולענות על המשימות שבחוברת. 

אחרי שמילאו את כל המשימות, הצוותים יוכלו לרוץ לתחנת הסיום שבה עומד המדריך, להשלים את 
המשימות האחרונות ולגלות את משפט הקוד שבסוף החוברת. 

הצוותים יכולים להיעזר בגוגל, לשאול חבר טלפוני או מישהו שעובר במקום, להפעיל את הראש ואת כל 
מקורות המידע האפשריים. 

אם צוות מסיים תחנה ועובר לתחנה שצוות אחר עדיין פועל בה – לא נורא! שומרים על מרחק ופותרים את 
המשימות שבחוברת.

מזניקים את המשחק ומקציבים לו כשעה ורבע. 

מסייעים לצוותים בפתרונות במידת הצורך ועוקבים אחר מילוי משימות הצילום.

רושמים את סדר הגעת הקבוצות לנקודת הסיום ובודקים את החוברות כדי לקבוע מי ניצח. 

לאחר שכל הקבוצות הגיעו לתחנת הסיום מכריזים על המנצחים ומעניקים להם פרס או תעודה.

להדפסת תעודות וגם חוברות משימה נוספות במידת הצורך– סרקו את הקודים 
והיכנסו למתחם המשחק ב"חלון הירוק" – אתר הצעירים של קק"ל.

אוספים את כל הכרזות ומסדרים אותן זו לצד זו בתחנת הסיום.

קבוצה שתגיע ראשונה לתחנת הסיום עם חוברת מלאה, משימות 
שבוצעו בהצלחה ובהשקעה ומשפט קוד נכון – תנצח בתחרות.

חוברת משימותתעודה



 

פתרונות למדריך
משימה 1   1: חזון לעתיד

משימה 2   2: מאתיים ארבעים מיליון
משימה 3   1: כי זה היום היחידי שאין בו את האות ש'   |  2: מנהל

משימה 4   1: ביונסה   |   2: אדמה   |   3: שלמה להט, מאיר דיזנגוף
משימה 5   1: עוף

משימת סיום  משפט הקוד: ירושלים שלי

הצעות לכותרות לכרזות
1:  חיבור בין מזרח ומערב

2:  חיבור בין עיר וטבע
3:  חיבור בין עדות ומנהגים

4:  חיבור בין ישן וחדש
5:  חיבור בין דתות ואמונות

ניתן להגיע לסרטונים ולעזרי הפעילות גם דרך הקישורים הבאים:
http://tinyurl.com/kbw3ops  :1 כרזה

 http://tinyurl.com/k2s7yps  :2 כרזה

http://tinyurl.com/m3kle4r  :3 כרזה

http://tinyurl.com/kt7yhod  :4 כרזה

 http://tinyurl.com/l4zfhpb  :5 כרזה

http://tinyurl.com/kpnrhb4  :חוברת משימות

http://tinyurl.com/k9xue7v  :מערך הדרכה

http://tinyurl.com/mks8o27  :תעודה לזוכה

8.  מסכמים
   מבקשים מהמודרכים לתת לכל כרזה כותרת הקשורה באיחוד ובחיבור.

   מנהלים דיון:

              האם נהניתם מהפעילות?

              האם אתם חושבים שירושלים חשובה לנו כיום כיהודים וכישראלים? מדוע?

              איזה סוג של חיבור אתם חשים אל העיר? האם תרצו לבקר בה? 

              בחרו אתר אחד המוצג בכרזות שאליו אתם מתחברים במיוחד והסבירו מדוע.


