
   

משימה משימה בלתי בלתי  אפשריתאפשרית

 חביהחביהרר
יתייווח ירלולס טווינ קחשמ

משימה בלתי אפשרית? 

בטיחות כללי  שלוש, ארבע  ו...
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נכנסים לניווט ״משימה בלתי אפשרית רחביה״, 
ונרשמים למשחק.

יוצאים לשחק וליהנות: מנווטים באמצעות המפה לנקודה 
הנכונה ומבצעים את המשימות. מנווטים לתחנה הבאה 

 על פי ההנחיות שביישומון, וכן הלאה, עד שמגיעים 
 לתחנת הסיום.

 זכרו: אתם אומנם במשימה, אבל נמצאים במרכז מורידים את היישומון
ירושלים, ולכן: מחנות היישומונים.

ברוכים הבאים ל - ניתן לחפש אותו בחיפוש חופשי בחנות היישומונים של  נועלים נעליים מתאימות, חובשים כובע ושותים.
המכשיר הנבחר או לסרוק את הקוד ודרכו להגיע ליישומון.

 לא משחקים תוך כדי ריצה. מגיעים לתחנה, 
במסך הפתיחה של היישומון בוחרים בכפתור הצהוב –

מספר משחק, וכותבים את המספר:
 מתמקמים בנקודה שקטה ומוצלת, עומדים ופותרים 

את המשימות.  132 
 שומרים על חוקי התנועה – חוצים כבישים אך ורק

במעבר חצייה ובאור ירוק.

המשחק אינו מוגבל בזמן – אתם מוזמנים להישאר, 
 לסייר, ליהנות ולטייל בכל אחת מהתחנות על פי 

 רצונכם והזמן שלרשותכם.

משחק נעים ומהנה! 
חשובים: טיפים 

יחה והסיום של המשחק היא ברחבת המוסדותנקודת הפת
, ירושלים.48 הלאומיים, רחוב המלך ג׳ורג׳ 

 תחנות מתוך 8 כל צוות הולך במסלול מעגלי שונה, הכולל 
כלל התחנות המסומנות על המפה.

מפת המשחק נמצאת לרשותכם כאן וגם בתוך היישומון, 
 בתפריט הנפתח מהפינה הימנית העליונה של המסך, 

באים לטקס? 
 רגע רגע, אבל ירושלים במצור!

 אי אפשר להגיע לתל-אביב!
 המשימה שלכם, אם תחליטו לקבל אותה,

היא לארגן טקס הכרזת מדינה חלופי כאן בירושלים!

 למצוא תצטרכו – רחוק להגיע תספיקו לא 
 את כל המרכיבים כאן בשכונת רחביה

 ב״המבורגר״

 זכרו למלא פרטי קשר נכונים בשלב ההרשמה –
 כך נוכל בתום המשחק לשלוח לכם הפתעה למזכרת!

 מומלץ שיהיה בקבוצה טלפון נייד נוסף שבאמצעותו
 אפשר לחפש בגוגל, להתקשר לחבר טלפוני ועוד.

 שומת לב אתשגיאות מורידות נקודות! לכן, קראו בת
 שובה.יבת התלות, וחשבו היטב לפני הלחיצה או כתהשא

 ל תלכו אחרי צוותלכל צוות יש מסלול ניווט שונה, ולכן – א
לא המשיכו בניווט אך ורק לפי ההנחיות ביישומון.אחר, א

 בכל נקודה במשחק תוכלו להיעזר במצפן, הנמצא בצד 
לי של המסך בסרגל העליון.השמא

 רוצים לבדוק כמה נקודות קיבלתם, כמה תחנות עברתם, 
 ליתומה עוד נשאר? פתחו את התפריט שבפינה השמא

 העליונה של המסך.

 צאו לדרך מהר, לפני שההודעה
 שמיד את עצמה!ת

 החטיבה
 ולקהילה לחינוך

 מודפס על נייר אקולוגי למען הסביבה
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כיף? היה  
יחה של היישומוןס למסך הפתתוכלו להיכנ

ולבחור ב״חפש משחק קרוב״ כדי למצוא 
 מטיילים. אתם שבו מקום בכל נוספים משחקים 
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״ משימה בלתי אפשרית רחביה״ הוא אחד 
ַמארבעה משחקי ירושלים ביישומון חוויער.  נקודת התחלה

 וסיום
 בואו לשחק באתרים נוספים ולחוות עוד צדדים

מרתקים של העיר והאזור:

 צופן הלאום ירוק בעיר ועוד וריח טעם על 
 בקריית הלאום בכתף הינום בעינות תלם

 משחק מספר מספר משחק משחק מספר
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כיכר
צרפת

לפרטים על משחקים אלה ועל משחקי חוויערַ
נוספים בכל רחבי הארץ – סרקו והיכנסו לעמוד

 ״חוויער״באתר החינוך של קק״ל.
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