
 רן קימת לישראלק

 , המחלקה הפדגוגית החטיבה לחינוך ולקהילה

 

 המשחק   למנחהנחיות ה – בסוכהאוצר 

משימות   ,שירים, סרטוניםחידות, משלב , המקורי משימות הוא משחק  בסוכהוצר א

מופעל באמצעות טלפונים  . המשחקהמיניםסוכות ולארבעת להקשורים פעילויות  ו

 כנולוגי בחולוןשל המכון הט Treasure Hitורמת פלטפ מבוסס עלוהוא  חכמים

 . לפתור את כל החידותו משימותבצע ל ,מזיםל התחנות לפי הרין כלעבור ב :עלה מטרת

 : מטרות נוספות

 סוכות לחג עם נושאים שונים הקשורים  כרותיה •

 ו ולמאפייניחיבור רגשי לחג  יצירת  •

 . משחק, הנאה וחוויהר, יצירת אתג •

 .ומעלהה' כיתות חניכי  ו משפחות יעד:הגיל 

 . דקות 40-כ ך הזמן:מש 

  .(בשטח הפעילות טובה ויציבה ליטה סלולריתתהיה קחשוב ש) בסוכה מקום:

 

 : ציוד וחומרים 

 מאתר חלון ירוק.  קשל המשח קודים )ברקודים(שישה  דף עם •

 ם. ימספריון כדששתתף(, )בכמות מספקת לכל מ  A4: ניירות חומרי יצירה •

  .יק לכלל המשתתפיםצלחת תמרים בכמות שתספ •

  עם ,יםומלא ניםטעו ,יםנייד ניםטלפו שניים נדרש משתתפיםושה עבור כל של •

   :תמונותהגלריית מקום פנוי בו סלולריתקליטה 

o ימות ולניווט מתחנה מששחק, לפתרון האחד ישמש להפעלת המון טלפ

 לתחנה. 

o האחרים ולחיפושעם חברי הקבוצה ת תבום, להתכן שני ישמש לצילופוטל 

 באינטרנט.

,  Treasure Hit את היישומוןהמכשירים  אחד עלשיתקינו מראש  מהמשתתפיםבקשו  •

 .בחנות האפליקציות נמצאה

 

 

 
. 

 

 

https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/sukot/treasure-hit/barcodes.pdf
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 : הכנות

  משקוף הסוכה, כיסא אושפיזיןעל של המשחק )ברקודים( את הקודים מדביקים  •

   ועל ארבעת המינים.

את מצי עלקשה שי באופןבמתחם המשחק  ארבעת המיניםאת ומחביאים מפזרים  •

נסתרות ככל   תהיינהמדבקות הקוד משתדלים שו , יהםעלקים  מודבשהקודים 

 האפשר.

 . שמים את חומרי היצירה בתחנת הסוכה/סכך •

 שמים את צלחת התמרים בתחנת הלולב.  •

 כלאת אליה רפים צמולמשחק  טסאפאקבוצת וומקימים  :בסוכה קבוצת אוצר •

 תמונותהמשתתפים  יעלו במסגרת המשימות, ,במהלך הפעילותתפים. שתהמ

את התוצרים ות אלר םכוליוכלו המשחק סיום חר . לאבוצת הוואטסאפלק סרטוניםו

 .ם למזכרתתוא ולשמור

 : מהלך הפעילות

עם משחקים  )כאשר  משתתפים 3-2של  צוותיםל חלקים את המשתתפיםמ •

 חקן(.ל חבר משפחה הוא שכמשפחה ה

קליטה  טעון עםטלפון על מכשיר  Treasure Hit יישומון את  ים שכולם התקינודאוומ •

ם, לושמשמש לצי ומכשיר נוסף שמשחק אחד מכשיריש  צוותושלכל  ולריתסל

   . חיפושים בגוגללטסאפ ואווהעלאת חומרים לל

–  מגדירים את זמן המשחקשטח המשחק.  אתומר , כלמגדירים את גבולות הגזרה  •

  .קשחהמסיום ת שע

 : מקריאים את ההנחיותו המשחקפן  מסבירים את או •

חידות  למהם מוביל למשימות,  שכל אחד קודיםבשטח המשחק מפוזרים  .1

כלשהו  עץ/לחפץמוביל ה רמזכל צוות קבל י עם תחילת המשחקשאלות. לו

 . הרמז נראה כך:נמצא במתחםה

  
ם  מחפש ולמצוא אותו במתחהוא ש קוםהמ/חפץמהו הבין כל צוות לה על .2

ם חפץ  תצאמם א. המקום/על החפץדבקת ולהיות מ מדבקת קוד צריכה. המשחק

 לסרוק את הקודסגור את הרמז ול םכעלי ,הנכון שהוא החפץחושבים  םתאש

)הסריקה  הנכון המקום/החפץאת  תםאכן מצאכדי לוודא ש יישומון,ות הבאמצע

חר מכן,  . לאלסריקת קודים( צורך ביישומון נפרדאין חק, מתבצעת בתוך המש

 המשימות. לבצע את השאלות ו לענות עליש 

 לעבור הלאה.  אי אפשר –עד שלא פותרים נכונה 
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לא כדי  ,ולדבר בלחשמהקבוצות האחרות ככל האפשר השתדלו להתרחק  .3

 ם.שלכ ובותבפניהן את החפצים והתש לחשוף

ידית ויוצא  ימי שעושה זאת נפסל מ .יתםללהזיז או לקחת חפץ שגי אסור .4

 מהמשחק. 

את מספר  דו הקלי ,שוב ליישומון היכנסו –המשחק נסגר לשהי כמסיבה  אם .5

 .שהגדרתם בהתחלה קבוצההשם ל היכנסוו שחקהמ

 !טבהיהבינו אותן קראו את המשימות ו –תשובה תלחצו או תקלידו לפני ש .6

אחת. כל  תשובה צריך לבחור תשובה אחת נכונה ולפעמים יותר מ לפעמים

 .כםותתקדמה ת א תעכבמשגיאה 

 . להתעכבו לחכות –קבלים עונש אם טועים מ לא כדאי לנחש! .7

  משחקב משתתף בסוכהכל מה שיש  – המקום/החפץ חפש היטב אתליש  .8

השתמשו בכל הכלים שלרשותכם  מהווים סכנה בטיחותית(. ה)למעט אלמנטים 

וגל, אפשר  וא את התשובה. אפשר לשאול אנשים, אפשר לחפש בגכדי למצ

 ..טלפוני. רלהתקשר לחב

  .משחקהטסאפ הן חלק מאמשימות הווזכרו, 

אותו )בצילום מסך או באמצעות   צלמו ,יוםלמסך הסתגיעו כש  בסוף המשחק, .9

למנהל הראו אותה או  טסאפאלקבוצת הוו לחו את התמונהוש( הטלפון הנוסף

 כדי לתעד את זמן הסיום.  ,המשחק

כם לתת עלי – ההוראות כלאת המשחק ולקרוא את   יימתם להסבירסש לאחר  •

 . 59796 את מספר המשחק: למשתתפים

 

 .מתחילים לשחקו שם בוחרצוות כל  •

 : קשחהמ  וםיס

 בחשבון את לוקחים .למסך הסיוםמגיעים הצוותים /כשהמשתתפיםהמשחק מסתיים  •

ממסך  כמות השגיאות וזמן המשחק ) ,אטסאפנים והתמונות מקבוצת הווהסרטו

 ל המשחק(. הסיום ש

 הצוות צריך:  ,לסייםכדי  •

 .ם מסך של משימת הסיוםהראות צילול .1

 . טסאפאלהראות שביצע את כל משימות הוו .2

   .יגיעו לנקודת הסיוםלם ממתינים שכו

 . התנועות , עםשרים יחד את השיר "יחד לב אל לב"  •
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אתם  מה ?ומה היה קשה עבורכם  קלמה היה  ?מה למדתם ?איך היה :שואלים •

 ?פעילותה מתוך הדברים שהכרתם במהלך חושבים שתיישמו בבית

 ראשון.  םסיישחקן ש/הצוות –הזוכים  מכריזים על  •

 תשואות וכבוד. /קים פרסים/תעודותמעני •

 : חהלמנטיפים 

 :לשחק מתחיליםלפני ש 

  .את המשחק היטב שתכירו מומלץ •

 . שבאתר האינטרנטהקודים  תשתנסו לשחק בעצמכם באמצעו חשוב •

 : נושאים טכניים

 . םיטכניבנושאים בשאלות  ועזרו להם םהצוותים המשחקיעברו בין שחק במהלך המ •

  . לכן,אותה המשיך עד שטועניםל אי אפשר –מרת הסוללה באמצע המשחק נג אם •

 . צאו לשחק עם מכשירים טעונים י הקפידו שהשחקנים י

לחזור אל  למשתתפיםעזרו  – כלשהי סיבהמ נסגר היישומוןבמהלך המשחק אם  •

  59796 ,ק לפי מספר המשחקפותחים שוב, מחפשים את המשח ו בה:הנקודה שהי

לא בר הוגדר )ה שכבוצבשם הקבוחרים  ,המספר מופיע גם בראש כל קוד()

 .( וממשיכים לשחקוצה חדשה מגדירים קב


