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 שוקלהמירוץ 

  :מטרות

 צוות או חניכים( גיבוש קבוצה( 

 עבודת צוות בדרך חווייתית ומהנההתנסות ב 

  סטוריה, שפה, תרבות וכדו'(ימאפייניו )ה ושללהכרת השוק 

 חומרים:

 בנספח( למדריך –ופתרונות  משימות טבלת( 

 משימות כרטיסי  

  קבוצה לכל וכלי כתיבהדפים 

  מצולמות בטלפון מוכנות לשליחה בוואטסאפ 8 -ו 4, 2משימות 

 ניירות קרפ בצבעים שונים 

 המשימות לצילום קבוצה לכל )מוטענים מראש( חכמים טלפונים 

 המנצחת לקבוצה פרס 

 :מראש הכנה

להם את כרטיסי  בעלי הדוכנים בשוק וביום הפעילות לתתאת הפעילות עם יש לתאם מראש 
 .המשימות
המשימות הטלפוניות, על מנת לא ליצור לחץ טלפוני על  צורךצוות לעזר במספר אנשי ימומלץ לה

 מדריך אחד.

 :הפעילות מהלך

וליצור צבע סיסמא לבחור שם + בוצה על כל קאו יותר(.  2פעילות מתנהלת כתחרות בין קבוצות )ה .1
  שבחרה.קרפ מאפיין בעזרת נייר ה

ה למדריך מתקבלות ההנחיות המשימה הראשונה ניתנת ביד לכל קבוצה. לאחר ביצועה ושליחת .2
 ( כמפורט בהמשךלמשימות הבאות. )

 גיעה ראשונה לנקודת הסיום!ההמשימות וסיימה את כל קבוצה שה -מנצחת  .3

 :רקע

 יותר היום מייצגוהוא  ירושלים עם ביותר והמזוהים המוכרים הסמלים לאחד נחשב יהודה מחנה שוק
 . העתידו ההווההעבר,  של ירושלים את מתמיד

 . בבירה מרכזי מזון כשוק ומשמש יהודה, מחנה שכונת לצד ואגריפס יפו הרחובות בין נמצא השוק

 . ומעדניות מאפיות, אטליזים, טריים ופירות ירקות דוכני הכוללים, רבות וחנויות דוכנים בשוק

 עבודה כלי, מטבח כלי, בית כלי, פרחים, ממתקים, אורגני מזון, תבלינים, מכולת לדברי חנויות גםישנן  בשוק
  .עממיות ומסעדות פלאפל דוכני וגם, וביגוד
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 המשימות

 "ירושלמית  -עברית"מילון   -1משימה 

 ברוכים הבאים לשוק מחנה יהודה!

  :הכתובות כאןה"ירושלמיות" עליכם לגלות מה פירוש המילים שפה משלהם. , לירושלמים כידוע

 -אשתנור

 -אבו יו יו

 -אג'ואים

 -אבוללה

 -שערות סבתא

 -במבליק

 -סיחים

 המשימה הבאה! לקבלתצלמו את הפתרון ושלחו למדריך 

 "בורא פרי האדמה"  -2משימה 
 את המשימה הבאה. תקבלושם . "בורא פרי האדמה"עליכם להגיע למקום בו רק נשים מברכות 

 
 מי אוהב קובה? -3משימה 

 סוגי קובה והסבירו ממה עשוי כל אחד. שלושהצלמו למכירת קובה, הגיעו לדוכן 
 לחו את התמונות למדריך וקבלו את המשימה הבאה!יש
 

 בנאי אימפריה -4משימה 
 ,תיאטרוןבתחומי ה אמניםהיא משפחה ענפה, שרבים מבניה ובנותיה ידועים בפועלם כ משפחת בנאי

שורשיה של המשפחה הם בפרס אך כשעלו לארץ הגיעו  .ישראליה בידורוה מוזיקהה ,קולנועה ,טלוויזיה

 לשוק מחנה יהודה וכאן חיו ועבדו.
מסעדה הצמחונית שנמצאת לאותו   ביאעם שמותיהם של בני משפחת בנאי ולה שורשיםעליכם לצייר עץ 

 !ההבאמשימה ה תברחוב שבו הייתה חנות הירקות של  המשפחה, שם נמצא
 

 המסעדה הגדולה  -5משימה 

 למסעדה הכי ותיקה בשוק וגלו: לכו

 מה שמה? 

 שנה הוקמה? ובאיז

 מה מיוחד בה?

 למשימה הבאה!אם צדקתם קבלו את הרמז 
 

 מה הקשר בין חיפה לירושלים? -6משימה 

 !עליו שתי עובדות מעניינותעליכם להגיע למקום שמקשר בין חיפה לירושלים ולגלות 
 ותקבלו את הרמז למשימה הבאה!מה גיליתם למדריך  ספרו

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%9F_(%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 לבלבו אגס וגם תפוח -7משימה 

 ושלחו למדריך! שמות 7חות לפהרחובות בשוק מחנה יהודה קרויים על שמות פירות. מצאו 
 

 מעשה בחמישה תפוחים -8משימה 

התנאי הוא לתת משהו לבעל הדוכן בתמורה מחמישה דוכנים שונים בשוק.  תפוחים להשיג חמישה יכםעל
 אבל לא כסף!! 'וכו, ברכה, שירלדוגמא: 

 !צירתיותהשתמשו בדרכים י
 . עם התפוחים לנקודת הסיוםשימו לב! עליכם להגיע 

 סוגי גבינות! 300מעל  לכו למקום בו נמכרות לגלות מהי נקודת הסיום?רוצים 
 

 נקודת הסיום -9משימה 

שבשכונת "נחלאות" אל נקודת הסיום של המירוץ  שנמצאת בגן  רוצים להגיע ראשונים? רוצו )בזהירות(
 הצמודה לשוק.

 לא לשכוח את התפוחים!

 

 

 פעילות:שידרוג הל אפשרויות

 סיום ל .לרכוש כמה שיותר מצרכים ומוצרי מזון עליהעזרתו . בנותנים לכל קבוצה סכום כסף מסויים
 עורכים יחד ארוחה משותפת בגן. ,הפעילות

  .לקנות  כל משתתף על נותנים לכל משתתף שקית נייר קטנה ובתוכה מטבע של חמישה שקלים
מתנה קטנה. בסיום הפעילות, כל משתתף מגריל שם של משתתף אחר ומעניק לו את המתנה 

 שרכש.
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 מדריךטבלת משימות ל

משימה 
 מס'

 הפתרון המשימה המשימהשם 
איך מקבלים את המשימה 

 ?הבאה
 

  -מילון עברית 1
 ירושלמית

מילים ל םפירושי למצוא
 בסלנג ירושלמי

 לאפה -אשתנור
 שק קמח -אבו יו יו
גוגואים )גלעיני   -אג'ואים

 המשמש(
קריאה להפחדת  -אבוללה

 אנשים בחושך
צמר גפן  -שערות סבתא

 מתוק
 ליקריץסוכריית  -במבליק

 שיפודים -סיחים

למדריך שולחים  ,מצלמים
הבאה  משימההומקבלים  את 

 וואטסאפב

להגיע למקום בו "רק  בורא פרי האדמה 2
נשים מברכות בורא פרי 

 האדמה"

 הנשיתהקרמיקה  חנות
 "בורא פרי האדמה"

 

 3את משימה קבלים מ
  החנות מוכרתמ

 מי אוהב קובה? 3
 

לצלם שלושה סוגי קובה 
 הם עשוייםולהסביר ממה 

 

שולחים למדריך ומקבלים  צילום בטלפון
 בוואטסאפ 4ממנו את משימה 

 בנאי אימפריה 4
 

ציור עץ שורשים של  
 משפחת בנאי

 

נותנים למוכר במסעדה  מצ"ב בנספח
ומקבלים ממנו את  "1"האגס 
 5משימה 

להגיע למסעדת "עזורה"   המסעדה הגדולה 5
ולענות על שאלות 
 הקשורות למסעדה

 עזורה  -שם המסעדה
 1952  -הקמתה נתש

בישול   - מה מיוחד בה
 בפתיליות

 

עונים על השאלות ומקבלים 
 6מהמוכר את משימה 

מה הקשר בין חיפה  6
 לירושלים?

 להגיע ל
"חכמת הבורקס מחיפה" 

שתי עובדות ולגלות 
בורקס ייחודיות על ה

 שלהם

הבורקס שלהם  .1
אינו מכיל 
 מרגרינה.

בסופי שבוע ישנם  .2
 בורקסים מתוקים

)גם עובדות מעניינות 
 אחרות יתקבלו כנכונות...(

 ומקבלים השאלות על עונים
 7 משימה את מהמוכר

על אילו שמות פירות  לבלבו אגס וגם תפוח 7
 קרויים הרחובות בשוק?

 ,ערמונים, אפרסק, תפוח
, שקד,  שזיף( , בנאי -אגס)

 .תות, חרוב אגוז

 , שולחיםהפתרון את מצלמים
 את ממנו ומקבלים למדריך
 בוואטסאפ 8 משימה

מעשה בחמישה  8
 תפוחים

לאסוף חמישה סוגי 
 תפוחים בדרך יצירתית

להביא את התפוחים 
 לנקודת הסיום

מראים את התפוחים לחנות  
ומקבלים  הגבינות "באשר"
 9מהם את משימה 

להגיע לגן שבשכונת  נקודת הסיום 9
 נחלאות

  

 

 



 

נוכית ב"אחוזת שרה"החוסה המועצה לילד –בסיכוי "ילדים ©  ", המרכזיה החי

 

 משפחת בנאיעץ שורשים של  -נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאיר אליהו

 גברי חיים יצחק יוסי יעקב

 בעז אורי  אביתר אורנה מאיר יובל אהוד

      נעם אלישע 

מאיר 
 אליהו

 יעקב

 אהוד

 יוסי

 יובל

 אלישע

 יצחק

 מאיר

 נעם

 אביתר אורנה

 גברי חיים

 בעז אורי


