
 

 

 

 רוץ אלופי ההיסטוריה  מֵ 
   של ספריית כפר יונה 

 ! וכולם מוזמנים   ... יוצא לדרך 
 

 המופעל באמצעות טלפונים חכמים.  ,סלולרי רוץ הוא משחקהמֵ
 ,15.5.22 -  3.4.22המשחק פתוח בין התאריכים       

 היכנסו ושחקו בכל זמן שנוח לכם!               
 

חידות, משימות, פעילויות,  שלל  משלב  מרוץ אלופי ההיסטוריה
אלופי ההיסטוריה של  חידון "הקשורים ל , שירים וסרטונים

ומאפשר לחוש ולראות את האתרים  ,"הספריה העירונית
 .כפר יונה בעירנו ההיסטוריים החשובים והמרתקים

 
שאינם    מי גם  תלמידי כיתה ד',    באמצעות המשחק מוזמנים כל 

ות את בית הספר שלהם בנקודות מענק  ַזּכ לְ ,  מתמודדים בחידון 
 נוספות לשלב הגמר. 

 
 . עירנותחנות שונות ב 9הולכים ברגל בין , שנמשך כשעתיים, מֵרוץבמהלך ה

 שחקנים עם מכשיר סלולרי אחד. 5-3 מומלץ לשחק בקבוצות משפחתיות של
 גדולים כקטנים, מתמודדים ולא מתמודדים.   –המשחק פתוח לכולם 

   ,על פי הכללים המפורטים בהמשך תשחקנהש ,משפחות של תלמידי כיתות ד'
 .בנקודות מענק המתמודדים מטעם בית הספר שלהןות את כּ לזַ  תוכלנה

 
 
 



 

 

 
 מה צריך? 

 )  GPS, עם קליטה סלולרית, שירותי מיקום פעילים (סוללה מלאה  ובטעון ו תקין,  חכםטלפון  .1
 ומקום פנוי בגלריית התמונות. 

 . לחיפושים במקראה ובאתר הספריה טלפון נוסף  .2
 . נעליים נוחות, מים וצידה לדרך .3

 איך משחקים? 
 ,  Treasure Hitאת היישומון  ,שבאמצעותו משחקים ,מתקינים על הטלפון .1

 : הנמצא בחנות היישומונים
 

 
במסך הפתיחה של היישומון בוחרים באפשרות "אם ידוע לך מספר הפעילות  .2

 ומכניסים את מספר המשחק: "המבוקשת לחץ כאן

60031 
שם בית הכיתה וכשמתבקשים לבחור שם לקבוצה כותבים את שם התלמיד,  .3

 הדר  3 יוסי כהן דהספר. לדוגמה: 
 .  עם תחילת המשחק יופיע על המסך רמז המוביל למקום כלשהו .4

 הרמז נראה כך:
  

5.  
ולאמת את  ,לאותו מקוםהגיע להמקום שהוא מחפש,  ועל כל צוות להבין מה

 .  מיקומו
 עונים על השאלות ומבצעים את המשימות. לאחר מכן, 

 אפשר לעבור הלאה ולחפש את המקום הבא. –פותרים נכונה ש לאחר
 
 

 



 

 

   לשחקנים  עצות דגשים ו 
 

חידון  "כל התשובות מבוססות על הידע הכללי של השחקנים ועל חומרי  .רמת המשחק קלה •
 הספריה.   באתר  הנמצאים "לכפר יונה 90

 ולכן: בעירנמצאים   אבל משימה, מנם בואאתם זכרו:  •
o  מגיעים לתחנה, מתמקמים בנקודה שקטה ומוצלת,    .לא משחקים תוך כדי ריצה

 עומדים ופותרים את המשימות. 
o  ובאור ירוק.  חוצים כבישים אך ורק במעבר חצייה – שומרים על חוקי התנועה 

מספר המשחק והיכנסו  היכנסו שוב ליישומון, הקלידו את   –אם מסיבה כלשהי המשחק נסגר  •
 וכך תוכלו להמשיך מאותה נקודה.  ,לשם הקבוצה שהגדרתם בהתחלה

קראו והבינו היטב את המשימות! לפעמים צריך לבחור   –לפני שתלחצו או תקלידו תשובה  •
לא  ולפעמים יותר מתשובה אחת. כל שגיאה מעכבת את התקדמותכם.  ,תשובה אחת נכונה

   כדאי לנחש!
אפשר לשאול אנשים, אפשר   :שלרשותכם כדי למצוא את התשובההשתמשו בכל הכלים  •

   –והכי כדאי   ,לחפש בגוגל, אפשר להתקשר לחבר טלפוני
 !  באתר הספריה 90ללשונית חידון להיכנס 

 כדי לזכות במענק הנקודות צריך: 
 . ומדויקים בשם הקבוצה להיכנס למשחק ולמלא פרטים מלאים .1
 .הרשמה על פי ההוראות במשחקבשלב ה )"סלפי" עצמית (בלהצטלם  .2
   .במשחק לפחות שלוש תחנות  בהצלחה  לסיים .3

 
 לשחק יותר מפעם אחת על שם אותו תלמיד.  שימו לב: אי אפשר

 גובה המענק תלוי במספר התחנות שהושלמו:  
 וכן הלאה.  ,נקודות 4 –נקודות, ארבע תחנות  3 –שלוש תחנות 

 
 

 15/5/22  –  3/4/22המשחק יהיה פתוח בין התאריכים 
 (בילוי נהדר לחופשת הפסח) 

 
 צאו לדרך! 

  !"ִנְפָלִאים  ִלְמקֹומֹות   ַמִּגיִעים "ִאם יֹוְצִאים,         
 (דוקטור סוס) 

 
 בהצלחה ובהנאה לכולם! 

https://kfaryona.library.org.il/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F-90-%D7%9C%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94

