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ום ירושלים   י

  אביבה עזר, שרה עמיר/  קוביות ירושלים
  
  
  

  :מטרות
  

  .רטי מידע הקשורי� לירושלי�משחק מיו
 והתאמה של פ
  
  

  :חומרי�
  
  ).ת המשחקראה הכנ( קוביות קרטו
 גדולות 4 �
  . תמונות גדולות ברורות16 �
  )'נספח ב. (קטעי מידע ושירי� בנושא ירושלי� �

  . פריטי� לכל נושא4= שאי� שוני� נו4 �      התמונות וקטעי המידע מחולקי� ל
  )'נספח א      (

  . נייר ציפוי לקוביות �
  .נקבה+ מדבקות סקוטש זכר  �
  .מאגר נוס$ של תמונות וקטעי� �
  
  

  :המשחקהכנת 
  
  , את הקוביות מכיני� מארגזי קרטו
 מרובעי� �

  .      כל קופסה יש לעטו$ בנייר ציפוי
   פאות הקובייה 6  מתו&4 �את התמונות והקטעי� הנבחרי� נצמיד ל �

  ).אות הבסיס ריקות פ2 קובייה נשארות בכל      (
   פריטי� שוני�  4חלוקת התמונות והקטעי� תעשה כ& שבכל קובייה יופיעו  �
  ).ראה נספח( נושאי� שוני� 4 �מ      
  .מומל) לנייל
 את כל התמונות והקטעי� �
  
  

  :אופ� ההפעלה
  

  , קבל קובייה אחתכל קבוצה ת.  תת קבוצות4 �הקבוצה תחולק ל .1
  .בסבב, הקוביות תעבורנה מקבוצה לקבוצה.       תסובב ותבדוק מה מוצג עליה

  
  נציג אחת הקבוצות יוזמ
 למרכז החדר ע� הקובייה ויניח אותה כ&  .2

  נציגי שאר הקבוצות יחפשו על הקובייה   .       שאחת התמונות כלפי מעלה
  ,   יחד ע� הקובייה המונחת במרכז תמונה או קטע שלדעת� יוצרי��      שבידיה

  . נה משות$ היוצרת רצ$ של נושא אחדכ      רביעייה בעלת מ
  .לנושא שהוצגהתמונה       הנציגי� יסבירו באיזה אופ
 מתאימה 

  
  .  קובייה לכל קבוצה,הקוביות חוזרות לקבוצות .3

  .       המנחה יכריז על אחד מארבעת הנושאי�
  צאת את התמונה או הקטע המתאימי� שולחת       הקבוצה הראשונה שמו

  .            את נציגה שר) ומציב את הקובייה במרכז ע� התמונה אל מול כל המשתתפי�
  .      שאר הקוביות יונחו אחת על גבי השניה ליצירת מגדל
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  :הצעות נוספות למשחק
  
  ג   כל נצי� הקבוצות יעמדו מול המגדלנציגי ארבע. יב את הקוביות כמגדלנצ .4

  כל נציג בתורו ינסה לסובב את הקוביות ולצר$ אות
 .       מול דופ
 אחרת
  .      כ& שייוצר רצ$ נושאי� לאור& המגדל

  
  . נציג כל קבוצה יזרוק באוויר את הקובייה .5

  .  הקוביות ייזרקו בו זמנית במרכז החדר      ארבע
   או הקטעי�       על הנציגי� לבדוק ולראות הא� לפחות שתיי� מהתמונות

  עליה� להגדיר את הנושא המשות$ ולמצוא . נה משות$כ     שנחשפו ה� בעלי מ
       ג� על הקוביות הנותרות את התמונות או הקטעי� המשלימי� את רביעית   

  .      הנושאי�
  
  . לסיו� הפעילות נפזר במרכז את מבחר התמונות והקטעי� הנוספי�* 

  תמונות שעשויות להשלי� שניי� מתו& הנושאי�       כל קבוצה תתבקש לבחור שתי 
  .ג הקובייה"אות הריקות עהתמונות יוצמדו לפ.   שבה� עסקנו 
  
  
  

  'נספח א
  

  :ג הקוביות ופרטיה�"הנושאי� המוצגי� ע
  

        2222פריט פריט פריט פריט         1111פריט פריט פריט פריט         הנושאהנושאהנושאהנושא 
    

    3333פריט פריט פריט פריט 
  

    

    4444פריט פריט פריט פריט 
  )'נספח ב(

  תמונת   הכותל
  הר הבית

  תמונת 
  הכותל

  קטע מידע  "הכותל: "שיר

 מלחמת 
  ששת הימים

  תמונת 
  הצנחני� בכותל

  תמונת 
  העיר המאוחדת

ירושלי� : "שיר
  "של זהב

  קטע מידע

 ירושלים 
  בירת ישראל

  תמונת 
  הכנסת

  תמונת 
  נשיא המדינה

  קטע מידע  סמל המדינה

  תמונת   עיר דוד
  מגדל דוד

  תמונת 
   עיר דוד�אוס$

דוד מל& : "שיר
  "ישראל

  קטע מידע

  
  
   עיר האמונה ועוד�ירושלי�, עליה לרגל: אפשר להוסי$ נושאי� כגו
. ות פא6לקוביות * 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

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

   קטעי מידע�'נספח ב
  
  
  :הכותל: נושא* 

>ְלַ@ִי� 8ָָנה ה6א ע?ֵמד 5ְָ& 6ְמַח5ֶה . ֶזה6 5ָל ַמה ֶ<ִ=8ְ>ר ִמֵ;ית ִמְק8ֵ9ָינ6. ַה5ֶֹתל ַה2ֲַעָרִבי

ֲאָבל ְל>ַחר , ֵמֲאח?ֵרי ַה5ֶֹתל ַה2ֲַעָרִבי ָעַמד ֵ;ית ַה2ְִק89ָ. 6ב ֵ;ית ַה2ְִק89ַָלA?� ;? ִיָ;ֶנה 8

ֶזה6 . ָ;נ6 ָהֲעָרִבי� ַעל ְמק?מ? ִמְסCָד Cָד?ל 6ְמפBֹר ַהִ=ְקָרא ע?ַמר, 8ֵֶ;ית ַה2ְִק89ָ ֶנְחַרב

  .5ָא
 ָעַמד ֵ;ית ַה2ְִק89ָ. ַה2ָק?�

  

  

  :מלחמת ששת הימי�: נושא*

  5ִ;86 ָהִעיר ָהַעDִיָקה

   ,ַחד ָהַרב ַהFְָבִאי ָהָרא8ִיָהַלְ& ִאD? ַי, 5ֲַא8ֶר ָ@ַר) ְצָבא ֲהָגָנה ְלִיEְָרֵאל ָלִעיר ָהַעDִיָקה

C $6G<וָה
  , ַיד ַה5ֶֹתל ַה2ֲַעָרִביְל, �8ָ. ְ;ָיד? ָה>ַחת ֵסֶפר D?ָרה 6ְבָיד? ַהְ<ִנAָה 8?ָפר. ֶר

ֹC ַקע ָהָרבDָָפרו?>;ַ 
  .5ְִפי 8ֶָע6E זֹאת ֲאב?ֵתינ6 ִלְפֵני 8ִָני� ַר;?ת, ֶר

  

  

  

  ירושלי� בירת ישראל: נושא* 

ח?ָמה . ְק89ַָה2ִ�H;ָ 8ַָכ
 ֵ;ית, ָ;Cָ Hר6 ַמְלֵכי ִיEְָרֵאל, ִ;יַרת ִיEְָרֵאל, ְיר8ָ6ַלִי� ָהַעDִיָקה

 .ַעל �8ֵ 9ִָוד ֶמֶלְ& ִיEְָרֵאל, "ִמְג9ַל 9ִָוד"�8ֵ ַה2ְִג9ָל . Cְב?ָהה ָסִביב ָלH ְוַלח?ָמה ִמְג9ַל

  

  
  

  

  עיר דוד: נושא* 

  .  8ָָנה 5ַָב8 9ִָוד ַה2ֶֶלְ& ֶאת ְיר8ָ6ַלִי� ְוֵהִקי� ָ;H ֶאת ִעיר 9ִָוד3000 �ִלְפֵני 5ְ

  , ְ& ֵהֵחGָה ַהִהיְסט?ְרָיה 8ֶל ְיר8ָ6ַלִי� ַהAְה6ִדית5ָ

�?A5ַ ָרֵאלEְ8ְלֹמֹה ַה2ֶֶלְ& ָ;ָנה ִ;יר8ָ6ַלִי� ֶאת ֵ;ית. ִעיר ַהִ;יָרה 8ֶל ְמִדיַנת ִי�ַה2ְִק89ָ ְוָכְ& 

Aְה6ִדיָהְפָכה ְיר8ָ6ַלִי� ַל2ְֶר5ָז ַה9ִָתי ְוַה2ְִדיִני 8ֶל ָהָע� ַה. 

  
  
  
  
 


