




שימו לב:
בחלק מהמשימות תתבקשו לשלוח דברים לווטסאפ של 

המשחק, ודאו שאתם מחוברים.

מה עושים?
  הגיעו לכרזות על פי הסדר שקיבלתם מהמדריך

  הסתכלו בתמונה שבכל כרזה

  סרקו את הקוד שעל הכרזה באמצעות הטלפון

  ענו על השאלות שבפנקס

מותר לחפש בגוגל, להתקשר לחבר טלפוני ולהיעזר בעוברים ושבים. 

המטרה
שבסוף החוברת. המשימות ומרכיבים את משפט הקוד חוברת מלאה אחרי שמבצעים את כל לסיים את המרוץ ראשונים עם 



במלחמת העצמאות נכבש החלק המזרחי של ירושלים על ידי הלגיון 
הירדני, פרט להר הצופים, שנשאר מובלעת בשליטה ישראלית. 
במשך 19 שנים הייתה ירושלים מחולקת על ידי "הקו העירוני". 

ביום השלישי למלחמת ששת הימים פרצו הצנחנים, בפיקודו של 
מוטה גור, לעיר העתיקה דרך שער האריות וניתנה הוראה לחדול 

מהלחימה. יום הקרב על ירושלים, החל בכ"ח באייר, נקבע כחג 
לאומי - יום ירושלים.

משימה 01



הצנחן ציון קרסנטי מגדיר את אופי המבט שנשקף מעיניו ומעיני חבריו 
בתמונה המפורסמת "צנחנים בכותל". לדבריו, זה מבט של מימוש 

תקוות ותפילות של אלפי שנים

מבט של

כתבו פתק עם משאלה קבוצתית לעתיד ירושלים:



פארק ירושלים, הפארק המטרופוליני הראשון בארץ, מהווה ריאה 
ירוקה המקיפה את הבירה ומאפשר לתושבי העיר פעילויות פנאי 

ונופש בחיק הטבע, ממש בקרבת הבית. סביב ירושלים ובתוכה 
מתנהלים מאבקים סביבתיים רבים בין טבע ועיר, בין שטחים 

פתוחים ושטחים בנויים וסלולים, של העיר הגדלה והמתפתחת.

משימה 02



בדקה הראשונה של הסרטון נראה הנוף שהקיף את ירושלים ב-1925. זה 
נוף שונה מאד מהנוף שנראה סביב העיר כיום.

השלימו את החסר בנוף בתמונה של ימינו:

חפשו בגוגל "מפעל הייעור של קק"ל" וכתבו במילים:

כמה עצים נטעה קק"ל מאז הקמתה?  

צלמו תמונה קבוצתית שלכם משקיפים אל 
עבר הפארק הנראה בכרזה ושלחו לקבוצת 

הווטסאפ של המשחק.  

למעלה מ-

כיום

1925



"ולפעמים כשאני כך לבדי 

אני חוזר לסמטאות ילדותי 

אל נעורי שנעלמו עם השנים 

לחברים שלי ההם הישנים 

אני חוזר אל הצבעים והקולות 

אל העיניים התמימות והגדולות 

אני חוזר אל השכונה אל עץ התות 

אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט 

היינו ילדים וזה היה מזמן 

אני וסימון ומואיז הקטן"

)יוסי בנאי( 
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למה יום רביעי הוא יום הכביסה בשכונת "נחלאות" 
בירושלים?

סמנו את התשובה הנכונה ואספו רק את האות המסומנת שבתוכה:

כי זה היום היחידי שבו היו מזרי  מ  ים 

מספיק מים לבתים.

כי זה היום היחידי שבו אין את האות  ש

כי ביום זה היו מגיעים   ל  עיר משלוחי 

הסבון.

מה היה תפקידו של אדון 
פיין בקולנוע תל אור? 



משימה 04
"ירושלים היא עיר תיירות בעלת חשיבות היסטורית, לאומית 

ובינלאומית מהמדרגה הראשונה. נושא השימור ראוי כי יעמוד בראש 
סדר העדיפויות של הרשות המקומית והממשלה. לצערנו, לא כך 

המצב. מבנים רבים נהרסים, שכונות ותיקות אינן מטופלות כראוי 
והמצב בעיר העתיקה חמור ומדאיג. בעיר ישנם אזורים המיועדים 

לשימור, המאוימים על ידי תכניות שונות ויזמויות"

)מתוך אתר המועצה לשימור אתרים(



אז איך קוראים לכלב?

בתוך מה חופר הכלב בתקופה 
הביזנטית?

מארץ הקודש

התייעצו עם האנשים סביבכם ובררו:

איזה מהאישים הבאים לא היו מעולם ראשי העיר 
ירושלים?

)אספו רק את האותיות המסומנות מאלה שלא היו ראשי העיר(

ט ד י קולק

מה להט  של 

י  זנגוף מאיר ד 



משימה 05
דורות ארוכים יהודים, נוצרים ומוסלמים נושאים עיניהם לירושלים. 

עבור היהודים העיר היא מקום המקדש וטבור העולם, משאת 

נפש מדורי דורות; עבור הנוצרים בירושלים תתרחש שיבתו של 

ישו לעולם ועבור המוסלמים, זו העיר שממנה עלה נביאם מוחמד 

לשמיים בלילה אחד גורלי. 

בצפיפות גדולה נמצאים בירושלים כנסיות, בתי כנסת ומסגדים, 

ומאמינים רבים ממלאים את העיר כל העת. האם יוכלו לתת מקום 

וכבוד זה לאמונתו של זה? ומה עם החילונים? האם גם להם יש 

מקום כאן?



מה צריך להפיץ כדי לאחד בין הדתות?

שלום ו-

ציירו סמל שיביע את האיחוד בין שלוש הדתות, המתבטא 
בירושלים, וייתן מקום של כבוד גם לחילונים שבה. 



אספו את כל האותיות המסומנות בתשובות 
שמילאתם בחמש התחנות )לפי הסדר בחוברת(, 

השלימו את המשפט בעמוד הבא.

שלחו בקבוצת הווטסאפ של הפעילות סרטון שלכם 
שרים בית משיר על ירושלים. נסו להיות מקוריים 

ויצירתיים...

משימת סיום



התשובה:

הצלחתם?
רוצו עם התשובה והחוברת 

המלאה אל תחנת הסיום!



מודפס על נייר אקולוגי למען הסביבה


