משחק בניית חברה עתידית
המקום  -אותו המקום .הזמן  -בעתיד.
שם למשחק:
היה יהיה
מטרת המשחק :זהו משחק שיתופי של בניית חברה עתידית .המרחב הגיאוגרפי בו מתקיים הסיפור הוא כאן,
ומלבד זה כל השאר מדומיין .לא בהכרח ידוע מתי מתרחש הסיפור ,אך הוא בודאות מתרחש בעתיד .הסיפור
נבנה במשותף על-ידי כל השחקניות ,בעזרת הקלפים המנחים.
המשחק מכיל  3סוגי קלפים:
קלפי שאלה  -השחקן/ית שמרימה את הקלף עונה על השאלה שכתובה בו ,ומוסיפה כך למסגרת הסיפור.
קלפי דמות  -השחקנית שהרימה את הקלף ממציאה ומציגה את הדמות  -ומחברת אותה לסיפור.
קלפי סיפור  -עליהם מופיעים מילים ומושגים שלפיהם מספרים את המשך הסיפור.
ישנן  2אפשרויות לשחק במשחק:
משחק  - 1סבבים
המשחק מתנהל בסבבים ,קובעים את מספר הסבבים כמספר המשתתפים  -לפחות .כך שלכל משתתפ/ת תהיה
הזדמנות לפתוח גם קלף שאלה וגם קלף דמות.
הקלפים מונחים בערימות נפרדות לפי סוג הקלפים ,כשפניהם כלפי מטה.
התור מתקדם לכיוון השעון.
השחקנית הראשונה פותחת קלף שאלה ,עונה עליה ומניחה את הקלף על השולחן.
השחקנית השניה פותחת קלף דמות ,מספרת עליה ,מניחה אותה בצמוד לקלף השאלה.
מעכשיו הסבב ממשיך כאשר כל שחקנית בתורה פותחת קלף סיפור  -וממשיכה את הסיפור לפי המילה המנחה
שעל הקלף.
כל חלק חדש בסיפור חייב להתקשר למשהו שכבר סופר ,ויש להניח את הקלף החדש ליד הקלף שאליו הוא
מתקשר ,צמוד אליו.
אחרי  5קלפי סיפור ,מסתיים הסבב.
בסבב הבא ,מישהו אחר פותח שאלה ,הבא אחריו פותח קלף דמות ואחריהם  5קלפי סיפור.
וכך הלאה בסבבים ,עד שכל המשתתפים זכו לפתוח שאלה ודמות ,והמשחק מסתיים.
אם האוירה חמה ונלהבת ,ניתן כמובן להחליט בשלב זה על עוד מספר סבבים ,ולהמשיך את הסיפור עוד .לפי
אותם החוקים.

*בדופן הקלפים ישנן כל מיני ציורים/צורות/דוגמאות .אם אחת המשתתפות קישרה את הסיפור בצורה כזו
שהצליחה להצמיד שני קלפים בהם הדוגמה מתחברת  -היא זוכה בתור נוסף .סבב כזה יהיה ארוך יותר עם
מספר גדול יותר של קלפי סיפור.

משחק  - 2דמויות מתחברות
הקלפים מונחים בערימות נפרדות לפי הסוגים ,ופניהם כלפי מטה.
חלק ראשון  -סיפורים אישיים
כל משתתפת לוקחת קלף שאלה ,קלף דמות ו 4-קלפי סיפור.
כל אחת בתורה מתחילה סיפור אישי:
עונה על השאלה ,ומניחה את קלף השאלה על השולחן.
מציגה את הדמות ומניחה את קלף הדמות בצמוד לקלף השאלה.
ולאחר מכן מספרת סיפור לפי  5קלפי הסיפור שלה .כל קלף שמצטרף לסיפור מונח על השולחן ליד הקלף שהוא
מתחבר אליו.
לבסוף כל הסיפורים האישיים מונחים על השולחן .רצוי לשמור מרווח ולא להניח אותם צמודים לגמרי.
חלק שני  -הסיפור המשותף
המשחק ממשיך ,ומתנהל לפי תור .כל שחקנית בתורה מוציאה קלף סיפור וממשיכה לספר ,כעת ניתן להתחבר
לכל אחד מהסיפורים האישיים .יש להניח את הקלף החדש ליד הקלף שאליו התחברת בסיפור.
המשחק מסתיים כאשר כל הסיפורים האישיים מתחברים לסיפור אחד משותף.
*בדופן הקלפים ישנן כל מיני ציורים/צורות/דוגמאות .אם אחת המשתתפות קישרה את הסיפור בצורה כזו
שהצליחה להצמיד שני קלפים בהם הדוגמה מתחברת  -היא זוכה בתור נוסף .סבב כזה יהיה ארוך יותר עם
מספר גדול יותר של קלפי סיפור.
*רצוי במהלך המשחק הזה גם להוציא מדי פעם קלפים שאלה -
זה יכול להיות אחרי כל סבב ,או אחרי כל כמה סבבים .או אחרי כל מילה שמכילה את האות א' ,או אם יש לכם
רעיון אחר .עד שנגמרות השאלות.
שאלות:
באיזו שנה אנחנו?
עיתון "המטיילת" הוציא המלצה לשלושת היעדים הכי מוצלחים לטיול לשנה הקרובה ,מה הם?
מה למדו אתמול בשיעור היסטוריה בכיתה י"א ?2
ליד הכיכר הגדולה נערכה אתמול הפגנה ,על מה?
חוק חדש שעבר בתקופה האחרונה מעורר דיון סוער ,מהו?

בשבוע שעבר הושק קו רכבת חדש ,לאילו תחנות הוא מגיע?
מהו הריאליטי הכי מדובר בטלויזיה בימים אלה?
מה השם של המדינה שלנו?
מה הייתה הכותרת הראשית בעיתון היום בבוקר?
מי זכה אתמול בפרס ,ואיזה פרס זה היה?
ביחסים בין יהודים לערבים ,מהו הנושא הכי בוער עכשיו?
מהו החידוש הטכנולוגי הכי מדהים לאחרונה?
מהו השם הכי נפוץ לבנים ולבנות?
איזה שיר הכי מושמע ברדיו לאחרונה?
מילה חדשה נכנסה לשימוש לאחרונה ,מה היא המילה ומה המשמעות שלה?
איך נראה הדגל של המדינה שלנו?
איך באים ילדים לעולם?
טקס איחוד בין שני אוהבים יערך מחר .מה סדר הטקס?
נציג המיעוט הדתי נשא נאום לקהילתו היום בבוקר .מה היה נושא הנאום?

 1.שימו לב שהסיפורים במשחק יכולים להיות משמעותיים ואישיים עבור המספרים .בבקשה תכבדו את הסיפורים
של השחקנים האחרים ושחקו יחד כדי להעשיר את הסיפור הכללי.
 2.אתגרו את עצמכם במחשבה על עתיד שונה מהמציאות אותה אנחנו מכירים היום .חשבו לא על זמן מקביל ,אלא
מציאות אחרת ,שמציאה הזדמנויות ואפשרויות אחרות להתרחשויות .תרשו לעצמכם לצאת מהגבולות ולדמיין
עתיד אחר למדינה שלכם.

