
 

 החניך במסכה פוריםערב תרבות 

ידי משחק חברתי חוויתי מלווה  -עלהנות ולהתגבש י, נשתדל לגרום לחניכים להערב תרבות זב

  (.הזמר במסכהכניות ריאליטי )בחידות ומשימות בסגנון ת

שלנו מבלי שיהיה לעדכן את החניכים כי בערב זה, נשתדל לשמור על הזהויות  חשוב לפני הפעולה

 אפשר לזהותם באמצעות השלבים הבאים: 

כניסה לשיחת זום באמצעות שם בדוי, בהתאם לתחפושת שהם עוטים או כל בחירה אחרת  ●

 (; להשתמש בשמות נאותים ובלי קונצים מרחב בטוחמיותר לציין כי חשוב לשמור על )

 כל דרך יצירתית אחרת להסוות את זהותם  /מסיכה /תחפושת ●

  הוספת פילטרים ומסכות דרך הזום* ●

, שניתן לקבל ספריה רחבה (הלדוגמ VoiceMod)*ישנם גם אפליקציות חינמיות מהימנות 

 יותר של אפשרויות ופילטרים לשינוי הקול, דבר שאינו אפשרי במערך הבסיסי של זום. 

ת להשתמש חניכות אשר אינן משתמשות באפליקציה למעט זום לצורך הסוואת זהותן, יכולו ●

לא מומלץ במיוחד, חשובה רספונסיביות בצ'אט הקבוצתי ולהקליד לאורך זמן המשחקים )

 (  ילותומהירות הקלדה של החניכות בעת הפע

 : חוקים כלליים על אופן משחק 'החניך.ה במסכה'

  ה.זהות. בכל פעם שחניכה יוצאת, היא חושפת את בכל סיבוב חניכה אחת יוצאת מהמשחק ●

במידה והקבוצה מונה כמות חניכים גדולה, ניתן להוציא יותר מחניכה אחת בכל סיבוב  ●

 ( פסולות -, שתי החניכות האחרונות להשלים משימה כלשהי הלדוגמ)

במידה ויש חניכות אשר משתמשות באפשרות הפילטרים לצורך הסתרת הזהות, חשוב  ●

וכן  .ן,פילטר לא יחשוף את זהותםלהדגיש בפניהן כי עליהן לנוע כמה שפחות על מנת שה

  .תגלוילכבות את המצלמה לצורך המשימה על מנת שלא  לשקול בעת ביצוע משימות

  מהלך הערב ותכנון זמנים:

 התכנסות, הצגת תחפושות וסבב ניחושים ראשוני והקראת חוקי וכללי החניך במסכה .1

כות למצוא שישה פריטים בצבעי הגאווה ל החניע :מייד -דגל הגאווה הום :סיבוב ראשון .2

  דגל הגאווה.   רשייווצולסדרם על פי הסדר הנכון, כך 

חניכות אשר נשאר להן זמן, יכולות לסדר על פי אותו עיקרון של חפצים בבית,  נקודות בונוס:

   .דגלים נוספים השייכים לקהילה הגאה

 (למדריך.ה צילום, נפסלתדקות לצורך המשימה. החניכה האחרונה להרכיב ולשלוח  5)

על החניכות להרכיב משפט, הגיוני ככל האפשר, אשר מורכב  :מלך האותיות סיבוב שני : .3

  מכל האותיות האלף בית כאשר אסור לחזור על אותה אות פעמיים.

דקות לצורך המשימה. החניכה האחרונה לשלוח בצ'אט הקבוצתי את המשפט  5-10)

 (נפסלת -שחשבה עליו 



 

נספח )המדריך.ה שולח בצ'אט הקבוצתי את הטקסט  :החידה האינטרנטית :ב שלישיסיבו .4

אשר שולחת את החניכות לחפש במהירות את הערכים המדוברים בויקיפדיה, שירונט  ,(א'

או כל מקום שצריך לשלוף ממנו את המידע, להרכיב את המשפט הנכון ולשלוח אותו חזרה 

, אז החלטנו להיות תשמחה ואהבה הן פשוט החלטו" :התשובה לחידהלמדריך.ה בפרטי . 

   (.ן הייטנריל, ציטוט של הסופר א..."חיםשמ

 (נפסלת -את המשפטות לצורך המשימה. החניכה האחרונה לשלוח למדריכה דק 5-10)

שלושה רמזים על זהותם וישלחו את  -החניכות יצלמו שניים  שלח לי מיקום :סיבוב אחרון .5

התמונות למדריכים.  לאחר מכן, המדריכות מציגות את התמונות, בסדר אקראי, לכל יתר 

  הפסולות. החניכות וכן לחניכות 

 ! ( וכן הוא החניך במסכהאו יותר, תלוי באופי הקבוצהמשחקים עד שנשארה חניך.ה אחד.ת )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :משפט החידה האינטרנטית:  נספח

   " _ _ _ _     _ _ _ _ _   _ _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _   ".. 

 מילה ראשונה:

 .                          אות שלישית שביעיתקלים, ויקיפדיה, מילה א שינויערך 

 המדינה בה נולד ביג ביל ברונזי, אות ראשונה                                               

 ישית                           לסיה, אות שהים עליו שוכנת לחופה העיר סוצ'י שברו

  , אות רביעית                  2016רומן האימה של הסופר ג'סטין קרונין משנת 

 

 מילה שנייה:

 כמה שנים למדה הארייט קיינס משחק במועדון דרמה, האות השלישית       

         החודש בו נפטר מקסים גילן, האות הראשונה                                    

 ערך פרס טשרניחובסקי, מילה חמישית אות ראשונה                                 

 מילה נרדפת לגן חיות, אות ראשונה                                                           

  באיזה מחוז נמצאת העיר שצ'וצ'ינסק שבקזחסטן, אות אחרונה                  

 

 מילה שלישית:

 בסיוון, מילה שלישית אותה ראשונה                                             ערך ז' 

  המדינה בה נוסדה להקת הבי ג'יז, אות שנייה                                 

 

 ילה רביעית:מ

 הסדרה עליה היה מועמד לאמי וולטון גוגינס, אות רביעית                          

 בינו, אות שניה                                        שמו של אחיו התאום של יעקב א

 , אות שלישית,  2019הזמרת בפסקול לסרט 'מלך האריות: המתנה' משנת 

  שם המשפחה המקורי של  הזמר ג'ורג' עזרא, האות האחרונה                   

 

 מילה חמישית:

                    באיזו מדינה שוכן ארמון בלוודר, אות אחרונה                          

 שייכת החוברה הגדולה,  אות ראשונה                                  ת בעלי חייםלאיזו משפח

                                     12-השנה בה הוקם היישוב רמות השבים, האות ה

 שלמה פלורנטין,  האות השישית                             הקרויה על שם שכונהשם ה

 וציאה לאור הרשמית של הקומיקס ספיידרמן, אות רביעית               מי המ

 בשיר 'יד ביד', אות אחרונה                 12מהי המילה ה


