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 למנחה המשחק נחיות ה –  חנוכה חג האור אוצר 

נרות החג.  שמונהכנגד  –תחנות  שמונה  , שבומקורי משימות הוא משחק חנוכהוצר א

מופעל   . המשחקישראליתנר סמלי המייצג ערך חשוב בחברה ה "נדליק"בכל תחנה 

של המכון  Treasure Hitורמת פלטפ מבוסס עלוהוא  באמצעות טלפונים חכמים

 . ןולוגי בחכנולוהט

 . שחג החנוכה מייצג ערכים הדגשת ה :עלה מטרת

 : מטרות נוספות

 חנוכההלחג עם נושאים שונים הקשורים  כרותהי •

 ו ולמאפייניחיבור רגשי לחג   •

 . משחק, הנאה וחוויהר, יצירת אתג •

 . ותמכינוחניכי  תיכוןו   בגילי חטיבות ביניים םתלמידי ,משפחות :קהל היעד

 . דקות 40-כ ך הזמן:מש 

בשטח  שחשוב ) .תוך מבנהלשחק גם ב אפשראך  ,חעדיף בשטח פתו .בכל מקום :וםמק

   (.טובה ויציבה ליטה סלולריתתהיה ק הפעילות

 

 : ציוד וחומרים 

 מאתר חלון ירוק.   קשל המשח קודים )ברקודים( שמונהתמונות לתחנות ו דף עם •

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

   :תמונותהגלריית מקום פנוי בו סלולרית טהקלי

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

 לתחנה. 

o האחרים  הקבוצה ברי עם חם, להתכתבויות ן שני ישמש לצילופוטל

 ם באינטרנט. ולחיפושי

,  Treasure Hit את היישומוןהמכשירים  אחד עלשיתקינו מראש  מהמשתתפיםבקשו  •

 .האפליקציות נותחב נמצאה

 

 

 

 

 

 

https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/hanuka/treasure-hit/Barcodes-and-pictures.pdf
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 : הכנות

בסוף   ההנחיות בטבלה המצורפתלפי של המשחק )ברקודים( את הקודים מדביקים  •

 זה מזה.  ים סביריםומפזרים אותם במרחק ,המסמך

 כלאת אליה רפים צמולמשחק  טסאפאקבוצת וומקימים  חנוכה: קבוצת אוצר •

שימות. מהמלק כח סרטוניםו לקבוצה תמונות יעלו הם במהלך הפעילותהמשתתפים. 

 .ם למזכרתתוא את התוצרים ולשמורות אלריכולים חר המשחק כולם אל

 : מהלך הפעילות

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

 חקן(.הוא שמשפחה ל חבר כ ,משפחהה

 וסףומכשיר נ Treasure Hit יישומוןמותקן בו ש אחד מכשיריש  צוותשלכל וודאים מ •

   .חיפושים בגוגללטסאפ ואווהעלאת חומרים ללם, ולשמשמש לצי

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

  .שחקהמסיום ת שע

 : ם את ההנחיותיאימקרו המשחקפן  מסבירים את או •

חידות  למהם מוביל למשימות,  שכל אחדקודים, בשטח המשחק מפוזרים  .1

על נמצא לברקוד שמוביל ה רמזכל צוות קבל י עם תחילת המשחקשאלות. לו

 . הרמז נראה כך:מתחםעצם או תמונה ב

 
                ברקוד  ם תצאמם א. את הברקוד הנכוןולמצוא  לפענח את הרמזכל צוות  על .2

ות  באמצע לסרוק את הקודו X-ב  סגור את הרמזל םכעלי ,הנכוןשהוא חושבים  םתאש

יש  חר מכן. לא(קודיםהלסריקת  נפרדרך ביישומון ו צאין ) משחקבש יישומוןה

 המשימות. לבצע את השאלות ו לענות על

 לעבור הלאה.  אי אפשר –עד שלא פותרים נכונה 

ידית ויוצא  יסל מה זאת נפמי שעוש .יתםלשגי לקחת חפץ להזיז או אסור .3

 מהמשחק. 

פר מסאת  הקלידו  ,שוב ליישומון היכנסו –המשחק נסגר לשהי כמסיבה  אם .4

 .שהגדרתם בהתחלה קבוצההשם ל היכנסוו שחקהמ

 לפעמים היטב את המשימות! קראו והבינו –תשובה תלחצו או תקלידו לפני ש .5

ה ל שגיאאחת. כתשובה ולפעמים יותר מצריך לבחור תשובה אחת נכונה 

 . התקדמותכםת א תעכבמ

 . בלהתעכו לחכות –קבלים עונש אם טועים מ לא כדאי לנחש! .6
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וגל, אפשר  אפשר לשאול אנשים, אפשר לחפש בג א את התשובהוכדי למצ .7

 טלפוני... רלהתקשר לחב

  .משחקהטסאפ הן חלק מאמשימות הווזכרו, 

אותו )בצילום מסך או באמצעות  צלמו  ,יוםלמסך הסתגיעו כש  בסוף המשחק, .8

למנהל הראו אותה או  טסאפאלקבוצת הוות התמונה לחו אוש( נוסףהטלפון ה

 הסיום.  ד את זמןכדי לתע ,המשחק

 

כם לתת עלי – ההוראות  כלאת המשחק ולקרוא את  יימתם להסבירסשלאחר  •

 . 45809 את מספר המשחק: למשתתפים

 .מתחילים לשחקו שם בוחרצוות כל  •

 

 : קשחהמ  וםיס

 בחשבון את לוקחים .למסך הסיוםמגיעים הצוותים /כשהמשתתפיםהמשחק מסתיים  •

ממסך  אות וזמן המשחק )כמות השגי ,אטסאפנים והתמונות מקבוצת הווהסרטו

 ל המשחק(. הסיום ש

 הצוות צריך:  ,לסייםכדי  •

 .ם מסך של משימת הסיוםלהראות צילו .1

 . טסאפאלהראות שביצע את כל משימות הוו .2

   .יגיעו לנקודת הסיוםלם כוממתינים ש

 . באנו חושך לגרש" שרים יחד את השיר "  •

אתם  מה ?ומה היה קשה כם עבור קלמה היה  ?מה למדתם ?איך היה :שואלים •

 ?פעילותמתוך הדברים שהכרתם במהלך ה חושבים שתיישמו בבית

 . ןראשו םסיישחקן ש/הצוות –הזוכים  מכריזים על  •

 . ואות וכבודתש/קים פרסים/תעודותמעני •

 

 : חהלמנטיפים 

 :לשחק מתחיליםלפני ש 

  .את המשחק היטב שתכירו מומלץ •

 . שבאתר האינטרנטהקודים  תשתנסו לשחק בעצמכם באמצעו חשוב •
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 : נושאים טכניים

 . םיטכניבנושאים בשאלות  ועזרו להם הצוותים המשחקיםעברו בין שחק במהלך המ •

בקבוצת  משימה לשליחה  מיקום ברקודים  תחנה

 אטסאפווה

 יתית אואממפת א"י  נר לארץ 

תוך דף  מ ודפסתמ

 .יםהעזר

יזו מתנה הייתם רוצים לתת א

 למדינה לכבוד חג החנוכה?

קבוצת  כתבו תשובה ב

 . טסאפאווה

  :כדי להמשיך במשחק כתבו כאן

 .דרת" לנו ארץ נה"יש 

ליער נר 

 )לעץ( 

עץ או תמונה מתוך דף  

 .העזרים

 

נר 

 לאחריות

או של המדריך כתף ה

ראש  שלו, או של גב ה

 .הקבוצה

של  טסאפ אווקבוצת השלחו ל

המשחק סלוגן מגניב שהמסר שלו 

 .אחריותקבלת הוא אכפתיות ו

 

נרות  ה, יכיחנו נר לאור

 . גפרוריםו

 

נר 

 לגבורה

 על תבובה של גיבור/

נה מדף  או תמו

 .העזרים

 

ו את כתבבחרו גיבור או גיבורה, 

ה ומשפט המנמק את שמ וא שמו

 .בחירתכם

נר 

 לאחווה

ם מתוך דף  י תמונה של ידי

. אפשר גם לצייר  העזרים 

 . ים שלכם על דף יהידאת 

הצטלמו בצורה המביעה אחווה  

)מוזמנים לקבל השראה 

 . ה(מהתמונ

נר 

 לשלום 

ציירו על דף את סמל  

אותו    או צרו לום הש

 ם. מחומרים שוני 

  לחלופין, אפשר להדפיס 

 . עם הברקוד ן אותו מכא

 

נר 

 לסביבה 

  ה של כדור הארץ תמונ

 . מדף העזרים
אספו חומרים שתמצאו בשטח 

,  עלים, ענפים – המשחק: בחוץ

 ;אבנים )שימו לב, בלי לקטוף(

לגו, עפרונות, נרות וכו'.    – בבית

צרו "מנדלה" משותפת. הצטלמו 
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  . לכן,אותה עניםשיך עד שטוהמל 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  •

 45809 ,פותחים שוב, מחפשים את המשחק לפי מספר המשחק ו בה:הנקודה שהי

 לאהוגדר ) ברה שכבוצבשם הקבוחרים  ,המספר מופיע גם בראש כל קוד()

 .( וממשיכים לשחקוצה חדשה מגדירים קב

 

 

 

את התמונה ושלחו ביחד איתה 

 טסאפ של המשחק.אבקבוצת הוו

זיכרו   ,אם השתמשתם בפסולת

 בתוםלזרוק אותה לפח האשפה 

 . הצילום


