קופסאות בריחה

כתבה :לילך מגנאג'י

בשיתוף הקרן לילדים ונוער בסיכון ,קרנות הביטוח הלאומי
פעילות שנכתבה בהשראת חדרי הבריחה ובמהלכה על המשתתפים לפתור את החידות
המסתתרות בקופסאות הנעולות בחדר על מנת להגיע לקופסה האחרונה בה מסתתר הפרס!
מטרות:
♦ שיתוף פעולה ועבודת צוות
♦ פיתוח חשיבה יצירתית
♦ הקניית ידע בנושא פרטיות וגבולות ברשת
עזרים:
♦  7קופסאות הניתנות לנעילה
♦  7מנעולי מספרים
♦  3כדורי ים
♦ מקלות רופא
♦  6חידות וכרטיסיות המופיעות בתדריך
♦ צילום תכתובת ווטסאפ המופיע בתדריך
♦ דבק ,טוש ,סכין יפנית ,מספריים
הכנה לפעילות:
 .1ממספרים את הקופסאות מ  1עד .7
 .2גוזרים את הסמלים )חידה מס'  (1ומכניסים לקופסה מס'  1ונועלים בקוד 837
 .3מכניסים לקופסה מס'  2את חידה מס' ) 2קטע קריאה ומילים להשלמה( ונועלים בקוד 156
 .4מסמנים במקום נסתר על כדורי הים את המספרים הבאים –  5 ,0 ,1כך שרק אם
המשתתפים ינפחו את הכדורים הם יגלו את המספרים  ,מכניסים לקופסה מס'  3את
הכדורים ואת כרטיסיית הרמז ונועלים בקוד641
 .5מדביקים את הפאזל )חידה מס'  (4על גבי מקלות הרופא ,כותבים מאחור את קוד מספר
 911כאשר כל מספר מופיע על מקל אחר .מפרידים בעזרת סכין יפנית את המקלות.
מכניסים לקופסה מס'  4ונועלים בקוד .105
 .6מכניסים את חידה מס' ) 5דגלים וגבולות( לקופסה ונועלים בקוד 911
 .7מכניסים את קטע נכון או לא )חידה מס'  (6לקופסה מס'  6ונועלים בקוד 468
 .8מכניסים את תעודות הזהות )חידה מס'  (7לקופסה מס'  7ונועלים בקוד 245
 .9מחביאים את הקופסאות בחדר הפעילות.

תרשים סיכום
מספר
הקופסה

קוד המנעול

חידה

1

837

סמלים

2

156

קטע קריאה עם מילים להשלמה CLOSE

3

641

כדורי ים

4

105

פאזל מקלות רופא

5

911

דגלים וגבולות

6

468

נכון או לא

7

245

תעודות זהות

מהלך הפעילות:
♦ מציגים למשתתפים את תכתובת הווטסאפ הבאה:

מזמינים את המשתתפים לחפש את הקופסאות המסתתרות ברחבי החדר ,לפתור את החידות,
לגלות את זהות הפצחן )האקר( וכמובן לזכות בפרס!
הערה-
חשוב להתאים את רמת הקושי לרמת החניכים בקבוצה ובמידת הצורך לתת רמזים תוך כדי
המשחק.

קופסה מס'  :1קלפי סמלים
את קופסה מס'  1פותחים לפי הרמז הניתן בתכתובת הווטסאפ שהוצגה למשתתפים )קוד מס'
.(837
בקופסה נמצאים תשעה קלפים ממוספרים של סמלים שונים.
שלושה קלפים הם בעלי מכנה משותף זהה -כולם קשורים לאינטרנט ,והם אלה שיוצרים את
הקוד לקופסה הבאה(156) .
בשלב הראשון המנחה מאפשר לקבוצה לנסות להבין לבד מה הפתרון לחידה ,ובמידה שהם לא
מצליחים ניתן לתת רמזים:
רמז בדרגת קושי גבוהה-
בלעדיו אנחנו לא שווים כלום ) התשובה  -אינטרנט(
רמז בדרגת קושי קלה-
חפשו רק את הסמלים הקשורים לאינטרנט.

קלפי הסמלים – לקופסה מספר 1

2

1

3

4

5
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קופסה מס'  :2השלמת מילים בקטע קריאה
בקופסה נמצא קטע קריאה ו 11 -כרטיסיות מילים שצריך לשבץ אותן בתוך המשפטים.
על שלוש כרטיסיות כתובים מספרים שיוצרים את הקוד לקופסה הבאה.
התשובות לקטע הקריאה:
המלצות לשמירה על פרטיות ברשת
•

מגדירים את הפרופיל ברשתות החברתיות כפרטי כדי שרק אנשים שאישרתם
יוכלו לראות את המידע שאתם מפרסמים.

•

נועלים את הטלפון הנייד באמצעות סיסמה.

•

לא מפרסמים פרטים אישיים כמו מספר טלפון ,שם בית ספר או כתובת מגורים
כשלא חייבים .כשאפשר ,משתמשים בכינוי במקום בשם מלא.

•

משתפים ומוסרים מינימום מידע ברשת.

•

מקפידים לעדכן את הגדרות הפרטיות מדי פעם.

•

נועלים את הטלפון הנייד בסיסמה .בוחרים סיסמה חזקה כדי להגן על המידע
האישי שבטלפון הנייד.

•

לא פותחים הודעות מאנשים או מגופים שלא מכירים.

•

מאשרים ברשתות החברתיות רק את מי שמכירים בחיים האמיתיים!

נספח לקופסה מספר  :2כרטיסיות לשיבוץ בקטע הקריאה

פרופיל

פרטי

טלפון נייד

טלפון

מינימום

הגדרות

הודעות

ברשתות החברתיות

6

רשת
בית ספר

4
1

סיסמה

קופסה מס'  :3כדורי ים
בקופסה נמצאים שלושה כדורי ים וכרטיסיית רמז.
הקוד לקופסה הבאה מתגלה רק אחרי שמנפחים את הכדורים ).(105

כרטיסיית הרמז-

100
101
102
קופסה מס'  :4פאזל
בקופסה נמצאים מקלות רופא היוצרים פאזל עם כרזה המסבירה את פעילות מוקד .105
הקוד לקופסה הבאה כתוב בצידו האחורי של הפאזל ,על גבי המקלות(532) .
במידה והמשתתפים לא מצליחים לגלות את הקוד נותנים להם רמז-
רמז -הפכו אותי!

קופסה מס'  :5דגלים וגבולות
בקופסה נמצאת כרזה " גם ברשת יש גבול" ומסביבה דגלים ממוספרים של תשע
מדינות.
הקוד לקופסה הבאה מורכב ממספרי הדגלים של המדינות שגובלות בישראל(468) .
במידה והמשתתפים לא מצליחים לגלות את הקוד נותנים להם רמז-
רמז -גם לארץ ישראל יש גבולות

קופסה מס'  :6חוק הסרטונים
בקופסה נמצאת כרטיסיית היגדים בנושא חוק הסרטונים.
מספרי ההיגדים הלא נכונים יוצרים את הקוד לקופסה הבאה(245) .
במידה והמשתתפים לא מצליחים לגלות את הקוד נותנים להם רמז-
רמז -מה לא נכון?

קופסה מס'  :7תעודות זהות
בתוך הקופסה נמצאות  5תעודות זהות ,אחת מהן היא של הפצחן )ההאקר( ששינה את
קוד הכספת של המנהל.
הרמז לזהות הפצחן נמצא בתכתובת הווטסאפ )צהוב זה הצבע שלי( – גילה גלילי

נספח לקופסה מספר  :4הכרזה להכנת הפאזל

נספח לקופסה מספר  :5כרזת "גם ברשת יש גבול"

נספח לקופסה מספר  :6כרטיסיית היגדים בנושא חוק הסרטונים

1

חוק הסרטונים קובע שאסור להפיץ תמונה או סרטון בעלי
אופי מיני ללא ידיעתו והסכמתו של המצולם.

נכון

2

חוק הסרטונים קובע שאסור לי להפיץ תמונות מביכות של
עצמי ברשת.

נכון

3

או

לא נכון

מותר להפיץ תמונה או סרטון אם קיבלתי אותם ממישהו
שאני לא מכיר.

נכון

5

או

לא נכון

העונש המקסימלי שניתן לגזור על עבירה על החוק
הוא חמש שנות מאסר.

נכון

4

או

לא נכון

או

לא נכון

החוק לא כולל הפצת תמונות או סרטונים בקבוצות אלא
רק בצורה פרטית.

נכון

או

לא נכון

נספח לקופסה מספר  :7תעודות הזהות

שם

יוסף יוספי

שם

שירי שיר

תאריך לידה

04/11/72

תאריך לידה

12/11/08

עיסוק

שף במסעדה

עיסוק

יוטיוברית

מקום מגורים

חדרה

מקום מגורים

באר שבע

אפליקציה אהובה יוטיוב

אפליקציה אהובה וייז
צבע אהוב

ירוק

צבע אהוב

אדום

שם

אבי רון

שם

ריה רון

תאריך לידה

06/07/85

תאריך לידה

01/01/01

עיסוק

טייס

עיסוק

ספורטאית

מקום מגורים

מטולה

מקום מגורים

ירושלים

אפליקציה אהובה YNET
צבע אהוב

אפליקציה אהובה ONE

שחור

צבע אהוב

שם

גילה גלילי

תאריך לידה

12/03/45

עיסוק

ציירת

מקום מגורים

רמת גן

אפליקציה אהובה ספוטיפיי
צבע אהוב

צהוב

סגול

