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 םירושקה םיאשונ םעו םילשורי ריעה לש םינוש םיטביה םע תורכיה
 .הליא
 .רבעבו םויכ םילשוריל תוורשקה תויגובס תובורעמו תונרקס תריצי

	

	

 .ריעל הה שתובכרומה ותועמשת מנבה
 .היווחה ואנת הועצמאם בילשורר ייעי לשגר רובית חריצי

	

	

 ,תומישמ ,תודיח בלשמה ,ירוקמ תומישמ קשחמ אהו םילשורי רצוא
 המיאתמ תוליעפה .םילשורי ריעל םירושקה םינוטרסו םיריש ,תויוליעפ
 ריבעהל רשפא ךא ,םילשורי םוי ביבסש םימילו םולאה שדוחל דחוימב
 .הנשת הומר יאשת ביכרעה ונהה מרשעת הוליעפם כה גתוא
 תמרופטלפ לע ססובמו ,םימכח םינופלט תועצמאב לעפומ קחשמה

Treasure HIT ןולוחי בגולונכטן הוכמל הש. 

 קחשמה תטרמ
 תנחתל עיגהלו תודיחהו תומישמה תא עצבל ,תונחתה לכב רובעל
 .תואיגת שוחפה שמם כער ותויר בצקן המזם בויסה

 ותליעפה ותרטמ

 .הלעמ' ות הותיי כדימל, תתוחפשמ :דהיע ליג
 .העכש :ןמזך השמ

 .הביציה ובות טירלולה סטילו קש בים שוקל מכב :םומק
 בחרמב וא ץוחב ,התיכב ,רדח ךותב קחשמה תא קחשל רשפא
 םוקמב וא רצחב קחשמה תא םייקל ץלמומ .םינפו ץוח בלשמש
 םיתווצהש ידכ ,וזמ וז קחרמב תונחתה תא וב ביצהל רשפאש לודג
 .הזה לו זעירפא יל

3 



 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

      
        

 

 

 

 םירמוחו דויצ
 ךותמ םיסיפדמ וא תרבוחה ךותמ םידוקה תא םישלות :קחשמל םידוק
 :תואבת הודוקנת בוליעפח הטשם בתום אירזפמם וילו. תרתאה

 .תונומאת וותל דם שילשור– י ך"נר תפס
 .עבטר ויל עב שולים – שילשור* – יץיצו עץ אע
 .השדחה ונשם יילשור* – י*המדא
 .תונוכל שם שילשורז – ירב
 הרבוחש םילשורם – יילשורר יורחת שנומת – תוליעפב החרמר ביק
 .וידחה יל

 לכה לביתכ ילכ, ותולאשמי הקתת פמישמק לתפ/ןטה קטויף טד
 .תווו צן אקחש
 :תירלולס הטילק םע ,םיאלמו םינועט ,םידיני םניופלט ינשל קוקז תווצ לכ

 טווינלת וומישמן הורתפ, לקחשמת הלעפהש למשד יחן אופלט
 .הנחתה לנחתמ
 ירבח םעך וירדמם הת עויובתכתה, לםוליצש למשי ינן שופלט
 .טנרטניאב םישופיחלם וירחאת הווצה
 תם אירישכמה חדא לש עארו מניקתים שיפתתשמהו משקב
 .תויצקילפאת הונחא בצמנה Treasure-HIT ןומושייה

	

	

	

	

	

 לע יולת היהי דוקהש ודיפקה .תוליעפה תביבסב םישרמו לודג ,הפי ץעב ורחב *
 םא .ןכתסהלו ספטל ילב ותוא קורסל ולכוי םיפתתשמהש ךכ ,ריבס הבוגב ץעה
 תרגתאמ הדוקנב חמצ םע ץיצע לע דוקה תא ומקמ ,רצחל תאצל תורשפא ןיא
 .תוילעפה חברמב

 .קחשמה ךלהמב זוזי אלש ידכ ,דתי וא תלוקשמ תועצמאב המדאל דוקה תא ונגע **

	 '. וכ" והילדמ, "דובי, כהייתת שוסוכ ם –ויסת הנחתו להשלר כפו'צ

להנמ/ךירדמת לרבוחב 29 דומך עותת מומישב מקעת מלבט 	

 .םכמיה עתות אחקלו התוס איפדהש ל. יקחשמה
	

	

4 



           

 

 

 

       

  

 
 

  

          

  

   
       

  
 

 ותנכה
 .רדגומ םחתמב ץוחב וא התיכב ,רדח ךותב – קחשמל םוקמ םירחוב
 רתוי יתייווחלו הנהמל קחשמה תא ךופהל ידכ :יוצר לבא הבוח אל
 תולתל – לשמל ,קחשמה רוזא תא "שיבלהל"ו שארמ טשקל ץלמומ
 םילשורי יריש לש המיאתמ עקר תקיזומ עימשהל ,םילשורי לש תונומת

וכדומה. 
 .תונחתם בידוקת הם אירדסמ
 .הילא אובל ךירצ קחשמה תא םייסמש ימ לכש םויס תנחת םיעבוק
 םיפרצמו קחשמל פאסטוו תצובק םימיקמ :םילשורי רצוא תצובק
 הצובקל םיפתתשמה ולעי תוליעפה ךלהמב .םיפתתשמה לכ תא הילא
 תוארל םלוכ ולכוי קחשמה רחלא .תומישמהמ קלחכ םינוטרסו תונומת
 .תרכזמם לתור אומשלם וירצותת הא

	

	

	

	

	

	

	

	

 תוליעפך הלהמ
 קחשל ץלמומ) םינקחש 3–2 לש םיתווצל םיפתתשמה תא םיקלחמ
 (.תיסחי ןטק ןופלטה ךסמו ,םינוטרס רפסמ שי קחשמשב ןוויכמ תווגזב
 ןופלט רישכמ לע Treasure-HIT ןומושיי תא וניקתה םלוכש םיאדוומ
 חקשמש דחא רישכמ שי תווצ לכלשו ,תירלולס הטילק םע ןועט
 םישופיחלו פאסטוול םירמוח תאלעהל ,םולילצ שמשמש ףסונ רישכמו

 .םושיי רארחר אוחבת לוול צכם מישקבמ .לגוגב
 תא םירידגמ .קחשמה חטש תא רמולכ ,הרזגה תולובג תא םירידגמ
 .קחשמל הם שויסת העש
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7.

 :תואבת הויחנהת הם איאירקמק וחשמן הפות אם איריבסמ

 .םש ומצעל רידגהל שקבתמ תווצ לכ ןומושייה לש החיתפה ךסמב .1
 ליבומה דוק שי ןהמ תחא לכבו ,תונחת תורזופמ קחשמה חטשב
 זמר תווצ לכ לבקי קחשהמ תליחת םע .תולאשלו תודיחל ,תומישמל
 :ךה כארז נמר. התשגו לילה ענחו תזיאר למואה

ותוא אוצמלו ,שפחמ אוהש םוקמה וא ץפחה והמ ןיבהל תווצ לכ לע .2 
 תויהל ךירצ וילא ועיגתש םוקמה וא ץפחה לע .קחשמה םחתמב
 רוגסל ךירצ ,ןוכנה אוהש םיבשוחש דוק םיאצומ םא .קחשמ דוק
 תעצבתמ הקירסה) ןומושייה תועצמאב דוקה תא קורסלו זמרה תא
 ,ןכמ רחאל (. םידוק תקירסל דרפנ ןומושייב ךרוצ ןיא ,קחשמה ךותב
 .תומישמת הע אצבלת וולאשל הת עונעש לי

 םירתופ אלש דע .םדקתהל רשפאת אל ןוכנ אל דוק לש הקירס
 .אבד הוקת הש אפחלה ואלר הובער לשפי אה – אנוכנ

שחלב רבדלו ,תורחאה תוצובקהמ רשפאה לככ קחרתהל ולדתשה .3 
 .םכלת שובושתהם ויצפחת הן אהינפף בושחא לי לדכ

תידיימ לספנ תאז השועש ימ .םתיליגש ץפח תחקל וא זיזהל ראסו .4 
 .קחשמהא מצויו

ודילקה ,ןומושייל בוש וסנכיה– רגסנ קחשמה יהשלכ הביסמ םא .5 
 םכלש תווצל םתרדגהש הצובקה םשל וסנכיהו ,קחשמה רפסמ תא
 .להחתהב

םתאש ואדוו תומישמה תא וארק – הבושת ודילקת וא וחצלתש ינפל .6 
 .םכתומדקתת הת אבכעה מאיגל שכ !בטין התום איניבמ

 7. .בכעתהלת ווכחו לכרטצ– ת ריחש מת יועטל !שחני לאדא כל
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.2 

 רשפא .הבושתה תא אוצמל ידכ םכתושרבש םילכה לכב ושמתשה

 ...ינופלט רבחל רשקתהל רשפא ,לגוגב שפחל רשפא ,םישנא לואשל

 העדוה תביתכ וא הצובקב הנומת תחילש) פאסטווה תומישמ ,ורכז
 .קחשמהק מלן ח( ההצובקב

 וא ךסמ םוליצב) ותוא ומלצ ,םויסה ךסמל ועיגתשכ ,קחשמה ףובס
 וא פאסטווה תצובקל הנומתה תא וחלשו (ףסונה ןופלטה תועצמאב
 .םויסן המת זד אעתי לד, כקחשמל ההנמה לתוו אארה

ריא את כל ההוראותר את המשחק ולהקלאחר שסיימתם להסבי

 .33199 – תנו לשחקנים את מספר המשחק: 
 כל צוות בוחר שם ומתחילים לשחק.

במהלך המשחק המדריך/מנהל המשחק מנהל מעקב אחרי
 משימות הווטסאפ באמצעות טבלת המעקב. 

 קחשמה םויס
המשחק מסתיים כשהשחקנים/הצוותים מגיעים למדריך/

מנהל המשחק המחכה בתחנת הסיום. כדי לקבוע מי ניצח יש 
להביא בחשבון את הסרטונים והתמונות מקבוצת הווטסאפ, את 
 כמות השגיאות ואת זמן המשחק )כפי שמופיע במסך הסיום של 

 המשחק שהצוות צילם(.

 כדי לסיים, הצוות צריך:

 קחשמה לש םויסה ןמז םע םויסה תעדוה לש ךסמ םוליצ תוארהל
 .תואישגהרספמו
 .בקעמת הלבטבפ שאסטוות הומישל מת כע אציבת שוארהל
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 לאחר שכולם הגיעו לתחנת הסיום מסכמים:

	

	

	

מכריזים על הזוכים – הצוות/שחקן שסיים ראשון.     
מעניקים פרסים/תעודות/תשואות וכבוד.      

רצוי לפתח שיחה –      

 ?תוליעפהם מתינהם נאה
 ?עוד? מםויו כנה לבושח םילשורים שיבשום חתם אאה
 ?ריעל הם אישם חתר אוביל חג שוה סזיא
 ?הר בקבו לצרם תאה
 םת, אםיריכם מתאו שו אם בתרקיבר שיער בתה אזיאל
 ?עודמד וחוימם בירבחתמ

 יםכירדמל יםפיט
 :קחשם ליליחתמי שנפל

	

	

 .קחשמת הב אטיו הריכתץ שלמומ
 .ךשמהבם שידוקת הועצמאם בכמצעק בחשו לסנתב שושח

 נושאים טכניים:

	

	

	

 תולאשב םהל ורזעו םיקחשמה םיתווצה ןיב ורבע קחשמה ךלהמב
 .יםינכט יםושאנב
 דע קחשל ךישמהל רשפא יא ,קחשמה עצמאב הללוסה תרמגנ םא
 םירישכמ םע קחשל ואצי םינקחשהש ודיפקה ,ןכל .התוא םינעוטש
 .םניועט
 םיכינחל ורזע – יהשלכ הביסמ רגסנ ןומושייה קחשמה ךלהמב םא
 יפל קחשמה תא םישפחמ ,בוש םיחתופ :הב ויהש הדוקנה לא רוזחל
 ומיש) רדגוה רבכש הצובקה םשב םירחוב ,33199,קחשמה רפסמ
 .קחשם ליכישממו (השדה חצובם קירידגא מ! לבל

משחק מהנה! 
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33199 
 מספר המשחק
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אוצר ירושלים (33199)
 אוצר ירושלים (33199)

 צילום: לע"מ

 העיר שחוברה לה יחדיו
 קיר במרחב הפעילות
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אוצר ירושלים (33199)
אוצר ירושלים (33199)

 ירושלים - שילוב של עיר וטבע
 עץ או עציץ
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אוצר ירושלים (33199)
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אוצר ירושלים (33199)

 ירושלים של שכונות
 ברז
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אוצר ירושלים (33199)
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אוצר ירושלים (33199)

 ירושלים ישנה וחדשה
 אדמה
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אוצר ירושלים (33199)
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אוצר ירושלים (33199)

 ירושלים של דתות ואמונות
 ספר תנ"ך

19 



 

 

 

 

 טבלת שאלות ופתרונות 

ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

השנים שבין מלחמת העצמאות במשך  19  .1
ומלחמת ששת הימים הייתה ירושלים 

מחולקת – מערב העיר היה שייך לישראל 

ומזרח העיר היה שייך לירדן. מה היה 

שמו של הקו שחילק את העיר לשני 

חלקי ם? אם תרצו רמז, היכנסו לקישו ר:

 https://bit.ly/38OI2Le 

הקו הסגול 
קו  ההפקר 

הקו  העירוני 

במלחמת ששת הימים פרצו הצנחנים  .2 
לעיר העתיקה דרך שער האריות, והעיר 

אוחדה תחת שלטון ישראל י.

יום הקרב על ירושלים, החל בכ"ח באיי ר,

נקבע כחג לאומי – יום ירושלי ם.

 https://bit .ly/3091EoE צפו בסרטון
וענו: על פי דבריו של הצנחן ציון קרסנט י,

מבט הצנחנים בכותל הוא מבט של...

 הנחתו לעיגה
 הנומה תש ביש
 ןייה דשמש
 ,הע ביפומ
 דוקת הו אקרסו

 הנומתד הילש

 מ"על :םלוצי

 םישלורי
 הה לרבוחש

 ו -ידחי
 בחרמר ביק
 תוליפעה

 מ"על :םלוצי

חזון לעתיד, של חזון לעתיד, מבט של
חזון לעתיד, התרוממות נפש, מבט של  

התרוממות נפש 
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

 ןין בימטהו לצרה תתואש הלאשו מבת. כ3
 .םילשוריו לעיגר תשאל כתוכי הנבא
 דחל אה כבת שיתצובה קנומו תמלצ
 ,ובילב לורו קלק שתפת הק איזחם מכמ
 לפ שאסטוות הצובקה לנומתת הו אחלשו

 לו כמשגתישו "בת? כםתמלטצ. הקחשמה
.קחשמך בישמהי לד" כוניתולאשמ

 םישלורי
 הה לרבוחש

 ו -ידחי
 בחרמר ביק
 תוליפעה

 90 שאל: פםוליצ

שיתגשמו כל משאלותינו, שיתגשמו
 משאלותינו, "שיתגשמו כל משאלותינו" 

 מ"על :םלוצי

 ףיקמע שבב טחרא מום הילשורק ירא. פ1
 תורעו יש ב. יהקורה ירוגו חמר כיעת הא
 םירתאת וונייע, מיעבש טרוחם ויעוטנ

 יאנר פוזש אמשק מראפ. הםייגולואכרא
 יכרת ער אמשם מגר ויעי הבשותש לפונו

 .םילשורי ירל הת ששרומהה וביבסה
 וה: מונע" וםילשורק יראפל "גוגו בשפח

 ?קראפה חשט

 הזו לעיגה
 תחפשמך ליישש
 הלם – איקוריה
 םיפימקש
 םילשורת יא
 הם לינתונו

 ןייל כולר ציווא
 .םירופצי ציוציו

 דוקת הו אקרס
 וילק עבדומה

 ם -ילשורי
 ריל עב שוליש

 ע -בטו
 ץיצו עץ אע

 :םלוצי
 סקיפרגונכ, טןנוד רעלג

 15,000 דונם 
 5,000 דונם 

 10,000 דונם 
 :םלוצי
 סקיפרגונכ, טןנוד רעלג
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

 םילהנתה מכותבם וילשורב ייבס .2
 ,ריעע ובן טים ביבם רייתביבם סיקבאמ
 .םייונם ביחטשם ויחותם פיחטן שיב
 לידגל ה"קל קר שועייל העפמ
 ביבם סיצעת הומת כת איתועמשמ
 םוהיזת התחפהם לרוץ תל ע. כםילשורי

 םימהזמ תחיפס ידי לע תינוריעה הביבסב
 ךילהם תיעצבם מיצע, הןו כמ. כקבאו

 תויומת כת אמיוסה מדימן בזאמב שושח
 ריוואט ללפר נשי אנצמח-ודן המחפה
 תונות שויוליעפמם וילעפמ, מתוינוכממ
םירויצת הדית חו ארתפ .םדאל הש

 .ךילהתא הרקך ניו אבתכו

 ם -ילשורי
 ריל עב שוליש

 ע -בטו
 ץיצו עץ אע

קיבוע פחמן 

 ךותם בם – גיקורים ויחותם פיחט. ש3
 .החמשה ווולת שושוחם תירצור – ייעה
 חמם צת עוחמשת ווולם שינפו במלטצה
 הנומתת הו אחלשו ,חמשם מייל חעו בא
 .קחשמל הפ שאסטוות הצובקל

 ךישמהי לד" כהקורר ייעו "בת? כםתחלש
 .קשחבמ

 "הקורר ייע, "הקורר ייע
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

 ישנאת שולועפת החה אתייה הסיבכ. ה1
 ןמזם בימה בך בוסחו לצלאם נילשורי

 60-ת הונש, ברתור יחואם מ. גרוצמה
 הסיבכד לחוים מוה יי, ה20-ה האמל הש
 םוה ימן – לוטרסי הפ. לתואלחת ננוכשב
 ?הסיבכם הוה ייי העיבר

https://bit.ly/3uOCOs1 

כי זה היום היחידי שבשמו אין את 
האות ש' ולכן תהיה בו שמש 

כי זה היום היחידי שבו היו מזרימים 
מספיק מים לבתים 

 יחולשר מיעם ליעיגו מיה הם זויי בכ
 וןבסה

 רוצמן המזב
 ,םילשורל יע
 תמחלי ממיב
 ,ותאמצעה
 ולבם סימלשוריה
 רוסחמד מואמ
 וידעלב, שוהשמב
 רשפי אט אושפ
 ועיג. התויחל
 ובם שוקמל
 אוצמר לשפא
 תו אקרסו ותוא
 .ודילד שוקה
 ?זמר םיצור
 הנומתו בלכתסה

 לש םילשורי
- תוונכש

 זרב

 לר שיא עים הילשוריק שפן סיא .2
 תדית חו ארת. פםוים ה, גתונוכש
 הנוכל שה שמת שו אבתכם וירויצה
 .הבוהאת ודחוית מימלשורי

 םרן כיע
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

בשכונות ירושלים נפגשו אנשים מארצות   .3 
כך צמחה   שונות שדיברו שפות שונו ת.

הירושלמית.  השפה  – מיוחדת  שפה 

שיפודים בירושלמית נקראים "סיחי ם", 

קוראים "אבו יוי ו",  למשחק "שק קמ ח"

ולסוכריית ליקריץ קוראים במבלי ק.

גשו למדריך ובקשו ממנו בירושלמית  

איזו מהמילים  מטלית לשטיפת הרצפה  –

מתאימה  לכ ך?

רוצים רמז? היכנסו לקישו ר:

 https://bit.ly/38MfqlS 

ספונג'אדור 
משינה 

שרוואלוך 

4. יפה מאוד! הצלחתם להשיג סמרטוט 

עכשיו צלמו את עצמכם  רצפה ירושלמ י.

עושים ספונג'ה – שוטפים את הרצפה – 

ושלחו את התמונה לקבוצת הווטסאפ 

של המשחק. אל תשכחו לחסוך במים 

במצור! 

שטפתם? הצטלמתם? כתבו ״נקי נקי״ 

כדי להמשיך במשח ק.

״נקי נקי״  נקי נק י,

 לש םילשורי
- תוונכש

 זרב
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

הייתם מאמינים שירושלים מיושבת כבר   . 1
שנה ברציפו ת?! כ- 6,000

כדי לראות  מה  ומי  עברו  בעיר  צפו  בסרטון  

וענו על השאלה: מה שמו של הכל ב?

 https://bit.ly/3rdvDaR 

ביונסה  

ומרכז   הבירה  עיר  היא  ירושלים  כיום  .2 
השלטון של מדינת ישרא ל.

מהו המבנה שמופיע בתמונ ה?

 אים הילשורי
 הקיתר עיע
 ועיג. הדואמ
 לח ענומד שוקל
 םירפוה חבש וז
 םיגולוארכאה
 תף אושחי לדכ
 רעיה תוקיתע

 ירול חאכי: מםוליצ

 הנשם יילשורי
- שהחדו

 המדא

 הילגנא :םלוצי

הכנסת 
בית  הנשיא 

משרד האוצר 

3. "לכל אחד יש עיר ושמה ירושלי ם".

שלחו לקבוצת הווטסאפ של המשחק שם  

של מקום אהוב או סיפור קצר של חוויה 

מביקור שלכם בירושלי ם.

כדי שלי"  "ירושלים   כתבו   שלחתם ? 

להמשיך  במשחק .

ירושלים שלי, "ירושלים של י"
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

1. בירושלים מרוכזים כנסיות, בתי כנסת 

ומסגדים רבים, ומאמינים רבים מכל 

הדתות באים לבקר ב ה.

עבור היהודים העיר היא מקום המקדש 

ומרכז העולם, שאליו רצו להגיע לאורך 

כל הדורות. איך קוראים למלך שבנ ה,

על פי המסופר בתנ"ך, את בית המקדש 

הראשון בירושלי ם?

שלמה, שלמה המלך, המלך שלמה 

2. הרכיבו את הפאזל שבקישור וצפו באחת 

הכנסיות החשובות והקדושות ביותר 

לכל הנוצרים בעולם – על פי האמונה 

במקום זה נקבר יש ו.

https://bit.ly/3cHFIGN 
מהו שמה של הכנסייה? כנסיי ת ה...

הקבר, כנסיית הקבר, קבר 

3. מתחת ל"כיפת הסלע" המוזהבת שעל 

הר הבית שוכן, לפי המסורת המוסלמי ת,

הסלע שממנו עלה הנביא מוחמד 

לשמיים. הכיפה נבנתה בשנת  691 

לספירה, ומאז שופצה מספר פעמי ם.

מהי צורתו של המבנ ה?

 ץפחו לעיגה
 אוצמו ללכותש
 ךשמת הו אב
 פטשמה
 ךחכשם אא"

"  ...םילשורי
 דוקת הו אקרסו

 ווכתב וצאמתש

 לש םילשורי
 ת -ונומאת וותד
 ך"נר תפס

 90 שאל: פםוליצ

עיגול 
משושה 

 מןומת
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ותימשמ  םיזרמ  הנתחה םש

 הלם אילשורים ביית חונושת הותדי הנ. ב4
 םיתיע, לםיני שפלאת וואה מה זלד אצל
 תובם רימעך פת אונלבוסבם וולשב
 .המחלמק ובאמב
 ןורתפי הלו? אתרחם אר גשפי אלואו
 ?ןוספמיר סמול הצא אקווא דצמנ
 :ונען ווטרסו בפצ
 ןיד בחאי לד, כןוספמיר סמוי הל פע
 ...ם וולץ שיפהש לת יותדה

https://bit.ly/3rfqSxn 

 ףועם וול, שףוע, וףוע

 לש םילשורי
 ת -ונומאת וותד
 ך"נר תפס
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 טבלת מעקב למדריך –
 משימות ווטסאפ ותוצאה כללית

 ותמכ
 תואגישה

 ןזמ
 קחשמה

 ם -ילשורי
 לב שוליש
 :עבטר ויע
 הנומת
 םה עוולש
 ץיצו עץ אע

 םילשרוי
 :תונוכל שש
 לה שנומת
 ה'גנופס

 םילשרוי
 :השדחה ונשי

 לם שש
 בוהם אוקמ
 היווו חא
 םילשרויב

 ריעה
 הרבוחש
 :וידחה יל
 הנומת
 יקתם פע
 תולאשמ

 שם
 תווהצ
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 הופק על ידי המחלקה הפדגוגית, החטיבה לחינוך ולקהילה 
קרן קימת לישראל, ירושלים

 כל הזכויות שמורות לקרן קימת לישראל © 

www.kkl.org.il  www.greenwin.kkl.org.il 
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Treasure-HIT למידה, המכון הטכנולוגי חולון, רעות בכר, צוות 

קק"ל, צוות המחלקה הפדגוגית, פיתוח, כתיבה והפקה: 
 Fly Branding עיצוב גרפי: סטודיו צחר 
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