
 

 

 

 משחקים מחבואים בישראל

מדינת ישראל היא קטנה יחסית בשטחה ומלאה בפנינות יופי. חלק מהמקומות מוכרים היטב ברחבי  

העולם, וביניהם ירושלים, מצדה, תל אביב והכנרת. יש מקומות שאנחנו נמצאים בהם או מתאפשר 

במדינה בה אנו גרים, או שאנחנו מבקרים בהם בני  לנו להגיע אליהם לעיתים קרובות כי הם בעיר או 

 משפחה, ויש מקומות שאנחנו כלל לא מכירים או רק שמענו עליהם.

בזכות הטכנולוגיה היום אנו יכולים לבקר באינספור מקומות באופן וירטואלי. בפעילות זו נחלוק בינינו  

תכין רמזים עבור הקבוצה  את הקשר שיש לנו למקומות שונים. כל קבוצת תלמידים תבחר מקום, 

  בכיתה התאומה ונגלה יחד את המקומות באמצעות משחק המחבואים.

 הנחיות לפעילות: 

 אנחנו "מתחבאים":  -חלק א' 

 תלמידים  4-  3  התחלקו לקבוצות בנות .1

בחרו מקום במדינת ישראל. המקום יכול להיות מבנה מפורסם )בית המשפט הגבוה לצדק,   .2

אביב, הנמל הרומי בקיסריה, גן לאומי ועוד(. חשוב שתכתבו מדוע  בית הכנסת הגדול בתל 

בחרתם במקום הזה. מהי משמעות המקום עבור אחד מכם? האם מישהי מכם ביקר 

 במקום? 

 - ניתן להיעזר באתרים הבאים למציאת מקומות "להסתתר" בהם

https://www.tiuli.com/destinations 

https://www.kkl.org.il/recreation-and-tours/ 

https://www.parks.org.il/map/ https://www.parks.org.il/en/map/ 

https://www.lonelyplanet.com/israel/places 

https://www.alltrails.com/israel 

 רמזים שיעזרו לחברים שלכם לאתר אותו. 3-5אחרי שבחרתם אתר, חברו  .3

 וסמנו את המקום שבחרתם על גבי המפה Google Earthהיכנסו ל  .4

 :  mazeEהכינו מצגת תוך התייחסות להיבטים הבאים. אנו ממליצים על שימוש ב  .5

 שקופית ראשונה: שם הקבוצה שלכם, ושמות החברים בה. -

שקופית ראשונה עם רמז והבאה  -פר הרמזים שהכנתם שקופיות רמזים: הכינו שקופיות לפי מס -

 אחריה עם התשובה. זוג שקופיות עבור כל רמז שהכנתם. רמז יכול גם להיות תמונה או שרטוט.  

https://www.tiuli.com/destinations
https://www.kkl.org.il/recreation-and-tours/
https://www.parks.org.il/map/
https://www.parks.org.il/en/map/
https://www.lonelyplanet.com/israel/places
https://www.alltrails.com/israel
https://www.google.com/earth/
https://drive.google.com/file/d/1QIlVShyqzd0E2z3ExxNDqInog-gpNmNU/view?usp=sharing


 

 

 

 

בה מסומן המקום בו "הסתתרתם"  Google Earthבשקופית האחרונה הטמיעו את הקישור למפת 

  עם הסבר על הבחירה שלכם .

 

 אנחנו מחפשים: -חלק ב' 

 שהכינו חברות וחברים מהכיתה התאומה  Emazeקבלו לינק למצגות  .1

 Google Earthפתחו אתר  .2

עקבו אחר השקופיות. בכל פעם יחשף רמז חדש לאחר המענה בדקו האם השבתם  .3

 עם נחישות ועבודת בילוש טובה, תמצאו את המיקום המדויק של הקבוצה התאומה.  נכונה.

עם המיקום אותו גיליתם לקבוצה ממנה קיבלתם  Google Earthלאתר שלחו קישור  -בסיום  .4

 את הקישור.

 

 דיון מסכם לפעילות: 

 שכוללת את כל המקומות שמצאתם, ושוחחו:  Google Earthהכינו בכיתה מפה שיתופית ב 

 באילו מקומות הייתם רוצים לבקר? -

 האם ביקרתם בחלק מהמקומות?   -

 מה הסיבות לבחירה במקומות?  -

 מה היו השיקולים לבחירת המקומות "להסתתר" בהם? -

האם היה הבדל בין המקומות שהכיתה הישראלית בחרה "להסתתר" בהם והמקומות שהכיתה  -

 התאומה מחוץ לישראל בחרה "להסתתר" בהם?

 

 כלים דיגיטליים: 

Emaze 

Google Earth 

 

https://drive.google.com/file/d/1QIlVShyqzd0E2z3ExxNDqInog-gpNmNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11QzCFUqCPT7aTWWZROhc6AsOyzQBy-sj/view?usp=sharing

