
 משחק פסח בינלאומי – שלח את עמי

 הזדמנות לציין את חג הפסח בצורה משמעותית וללמוד על מנהגים של מגוון קהילות יהודיות מרחבי העולם!
 

האב  –של הכוורת  2020במסגרת אתגר פסח  ישראל הללליאת הלפרין, עמית טל, רותם מניב וקרן דיקסטרו מ המשחק נוצר על ידי

  בחברתי של ישראל מיסודם של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי.

 עולם תפיסת מתוך, היהודי לעם ישראלים וסטודנטים סטודנטיות של שייכותם תחושת את להעמיק שמטרתו ארגון הינו הלל ישראל

 זהויות של רחב למגוון חשיפה תוך, היהודי לעם שלהם האישי הקשר את לחקור וסטודנטיות סטודנטים מעודד ישראל הלל. פלורליסטית
 הישראלי המרכז את ומהווה הארץ ברחבי ומכללות באוניברסיטאות מרכזים בשמונה פועל, ישראל הלל. ובעולם בארץ יהודיות וקהילות

 .מדינות במגוון קמפוסים 550 במעל הפועל, העולמי הלל של

כך שהמשחק פונה לכל המגדרים באשר הם.מחשבה על מתוך  תהוראות המשחק כתובות בלשון מעורב 
 ליין: לשחק עם מי שרחוק-און .2ליין: לשחק עם מי שאתכם בבית, -אוף .1אפשרויות למשחק:  2קיימות. 

 

 : והכנות מראש המשחק חלקי

( במדפסת הביתית או לפתוח על צג המחשב 4Aשניתן להדפיס על דף רגיל )  PDFקבציכ כל חלקי המשחק מגיעים
 מומלץ להדפיס את הלוח והקלפים במידה וניתן לבחירתכם. 

 יש להדפיס על דף שלם.  :לוח המשחק 

 של משימות וקובץ של שאלות קובץ –מגיעים בשני קבצים נפרדים  :)?( וקלפי שאלות )!( ותקלפי משימ. 

  בדף הראשון: עמודים 32כל קובץ קלפים כולל  2-31עמודים , !/?סימן אייקון לות בהתאם משימות/שא
 התשובה הנכונה מתוך ארבעת המוצעות. בחרו בשאלות קלף ריק ליצירת משחק אישי. 32עמוד  .לסימן

  שאלה תודפס על עמוד שלם( או להגדיר הדפסה של מספר משימה/ניתן לשלוח כל קובץ להדפסה פשוטה )כל
  (.ניתן להגדיר בהגדרות הדפסה  עמודים לגיליון 4-6ם להדפיס עמודים לגיליון )אנחנו ממליצי

 ה מתחת לסימן המתאים )!/?(.יש לגזור את הקלפים ולהניחם בערמ - במידה והדפסתם מספר עמודים לגיליון 

  יש לפתוח את כל הקבצים על מסך המחשב. את קלפי המשימות/שאלות  – ואינכן מעוניינות להדפיסבמידה
 ניתן לפתוח גם מהפלאפון במקביל לפתיחת הלוח על מסך המחשב.

 :לבחירתכם אם להדפיס ולגזור או לפתוח מהמחשב/פלאפון. קלפי שאלות עם התשובות הנכונות 

 מש בפקקי להשת ניתן חייליםכאו להיות יצירתיים ) עזרים אלו יש למצוא בבית. ניתן לקחת ממשחק אחר :וקובייה חיילים
 (.או להשתמש בקובייה אינטרנטית ולשלוף ניתן לכתוב מספרים על פתקיםקובייה במקום .לגו וכו'.. בקבוקים, מגנטים,

 

 הוראות למשחק: 

 . )בחלק הלבן( השחקנים במשבצת של משהכל הניחו את להתחלת המשחק,  .1

 מספר שיצא לה בקובייה.ל בהתאם על הלוח חיילת שלהמתקדמת עם הקובייה ואת ה מטילהבתורה  שחקניתכל  .2

  משבצת עם סימן קריאהבמידה ונחתת על )!(   נקודות 200-ביצוע המשימה מזכה אותך ב – משימהקלף קחי. 

  שאלה )?(משבצת עם סימן במידה ונחתת על   נקודות 200-תשובה נכונה מזכה אותך ב – הקלף שאלקחי. 

 נקודות! 300-נקודות נוספות! נחתת על משה? זכית ב 100כל שחקן שעובר את משה מקבל  –לוח המשחק הינו מעגלי  .3

 השחקנית עם הניקוד הגובה ביותר בעת שמחליטים לסיים.או  נקודות 1000המנצח הינו הראשון שצובר  .4
 

 :)חלקי המשחק וההוראות נשארים זהים( ורמה של שיחת ווידאו"מרחוק" בפלטפהוראות למשחק 

  וקבעו פגישה עם שאר המשתתפים. שנוחה לכלל המשתתפים )למשל: זום, גוגל האנגאאוט( הבחרו פלטפורמ .1

 וודאו שכל המשתתפים יש את קבצי המשחק )את קובץ התשובות מומלץ שיהיה למארגן בלבד(. .2

 מחשב.פותחים את הקבצים על כולם מדפיסים או שאו שכולם  את קבצי המשחק ניתן לבחור שרק המנחה מדפיס .3

 לנהל את המשחק: להזיז את החיילים  הא יכולה את העזרים )או לפחות את הלוח( היבמידה שרק המנחה מדפיס
 על בדיקת התשובות ועל המעקב אחרי הניקוד. עבור כולם, להקריא שאלות/משימות. שחקן אחר יכול להיות אחראי

 ( בפלטפורמת זוםZoom )ושימוש בסרגל  ניתן לשחק בשיחת ווידאו און ליין על ידי שיתוף לוח המשחק על המסך
  קיימים ברשת מגוון סרטוני ווידאו שמסבירים על השימוש בצורה פשוטה. . (Annotation Tools)הכלים 

 אלקטרונים שחקנים  ניתן ליצור( בסרגל הכלים "על ידי הוספת טקסטText"עם שמות השחקנים ). 

 בסרגל הכלים "על ידי שימוש בפקודה "בחירה"  ניתן להזיז את השחקנים/שמות המשתתפים(Select)".  

 !בהצלחה

 פסח שמח מהלל ישראל! חג
 למה את.ה מחכה?

 תהנו  התחילו לשחק...


