טרסה
בניית איזון ושיתוף במשחק קוביות
גיל :מ 4עד 120
מספר משתתפים ומשתתפות מ 1עד כל מי שרוצה

למה טרסה?
חקלאות הטרסות היא חקלאות ים-תיכונית עתיקת יומין.
בניית הטרסות אינה הורסת את ההר אלא משתלבת והופכת
לחלק אורגני ממנו .החקלאות בטרסות היא מקור ההשראה
למשחקנו שכן היא מראה לנו כיצד ניתן לחיות באיזון רגיש
בין כל מרכיבי החיים.

חלקי המשחק:
שלושה משטחי עץ הבונים את ההר .חצי כדור שעליו
מאזנים את ההר .קוביות שהם הבתים .כיפות קטנות

שהם גגות הבתים .בית כנסת ,מסגד וכנסיה .עצים
ובאר.

ממה עשוי המשחק:
המשחק הוא עבודת יד מעצי זית הגדלים בטרסות של הרי
יהודה .אבו דאוד ,אומן העץ מבית-ג'אללה ,עבד על כל חלק
שהמשחקים יחוו חוויה רב חושית בשעת המשחק.
ַ
וחלק כך
חלקי המשחק יפהפיים ולהם ניחוח של שמן זית ומגע חלק
ונעים.

מטרת המשחק
מאחר ואנחנו חווים באזורנו קונפליקט אלים וממושך ,החלטנו
ליצור משחק שישכלל את היכולות לחיות ביחד תוך שמירה
על איזונים מכבדים .במשחקנו הקרקע מתאזנת על בסיס
מקומר (כעין חצי כדור) .איזון שברירי זה מחייב את
המשחקים לבנות את הקהילות שלהם בהתחשבות רבה .אם
ַ
משחקת שלא יתחשבו במשחקים האחרים ,האזור
משחק או ַ
ַ
כולו יהרס.
כדי להצליח במשחק על המשחקים לפתח:
ויסות עצמי.
רגישות למהלכים המשחקיים של שאר המשתתפים.
תקשורת בלתי מילולית עם המשתתפים.
שיתוף פעולה עם "היריב" כדי לזכות.
הבנה עמוקה של חוקי הפיזיקה.

אנחנו מאמינים שחוקי הפיזיקה הבסיסיים

דומים לעקרונות המוסר ההומניסטי השואף ליקום המושתת על איזונים תבונתיים.

אבו דאוד ,אומן העץ מבית ג'אללה משחק עם בנימין

אייך משחקים?
למשחק מעט מאוד חוקים.
הכנות למשחק:
המשחקים מאזנים את ההר על הבסיס
ַ
.1
המקוער (חצי כדור מעץ)
 .2המשחקים מחליטים היכן תהיה הבאר (קודם
מוצאים מים ורק אח"כ בונים ישוב)

 .3המשתתפים מחליטים אם יבנו ביחד או יחלקו ביניהם את
כל החלקים שווה בשווה כולל המסגד ,בית הכנסת והכנסייה.
 .4המשתתפים מחלטים אם יבנו יישובים נפרדים או קהילה
אחת מעורבת.

מתחילים לבנות:
המנצח או המנצחת הם אלה שהצליחו לבנות מבלי למוטט
את ההר ומבלי להרוס בתים ,עצים או מבנה תפילה.
והעיקר – אם הרסתם ,אל יאוש ,אפשר תמיד לבנות מחדש.
פשטות המשחק מאפשרת גמישות משחקית ויצירת חוקים
חדשים .תכני המשחק מאפשרים חשיבה ודיאלוג קשוב על
תכנים מורכבים.

.
מאחלים לכם משחק מהנה :אילן ,אבו-דאוד ותמר
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