מספרים ישראליים
רקע כללי :כרקע וחיזוק לתקופה וברוח הערך "אני ישראלי" ניתן לשחק מספר משחקים המתבססים על
ההצלחות וההישגים של מדינת ישראל בכלל וישראלים בפרט.
עזרים נדרשים :תוכנה המאפשרת שיתוף מסך (כגון זום).
איך מכינים :נכין מראש מצגת המכילה עמודים ובהם שילוב של מספרים וקטגוריות (מתוך הנספח) כגון:
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זוכי גראנד סלאם
זוכי פרס אוסקר
מדליות אולימפיות
פעמים קבוצת כדורסל זכתה באליפות אירופה
זוכי פרס נובל

איך משתמשים:
בכל פעם נציג בפני החניכים מסך עם מספרים וקטגוריות אחרות ,נבקש מהחניכים להתאים בין המספרים
לקטגוריות .לאחר שיתאימו בין המספרים לקטגוריות נדון יחד איתם על ההצלחות וההישגים של ישראל.
נשאל האם לדעתם יש משהו מיוחד בישראלים שמצליחים? האם יש לדעתם הצלחות מסוימות שהן יותר
משמעותיות מאחרות?
אפשרות נוספת:
נחלק את חניכי הקבוצה לזוגות (מבלי שהם ידעו מה הזוגות) לאחד מבני הזוג ניתן מספר ולשני ניתן את
ההגדרה המשלימה את המספר .נבקש קודם כל מהחניכים שקיבלו את ההגדרות להציג את ההגדרה
שקיבלו .לאחר מכן ,נבקש מהחניכים שקיבלו מספרים להציג את המספרים שקיבלו.
החניכים יצטרכו למצוא כל אחד את בן הזוג המתאים לו להשלמת ההיגד.
נגישות והתאמות:
במידה ויש חניכים עם לקות שמיעה ,העדיפות היא להשתמש באפשרות הראשונה.

נספח:
  31ישראלים אלופי עולם.  9ישראלים מדליסטים אולימפיים. מאמן ישראלי ,דיוויד בלאט ,בגמר האן בי איי. מאמן ישראלי ,אברהם גרנט ,בגמר ליגת האלופות.  116ישראלים מדליסטים במשחקים הפאראלימפיים.  5פעמים קבוצה ישראלית השתתפה בליגת האלופות. פעם אחת נבחרת ישראל בכדורגל השתתפה במונדיאל. זוג טניסאים ישראלי ,אנדי רם ויוני ארליך ,זוכי גראנד סלאם.  29פעמים נבחרת ישראל בכדורסל השתתפה באליפות אירופה.  6פעמים קבוצת כדורסל ישראלית זכתה באליפות אירופה (מכבי ת"א).  12ישראלים זוכי פרס נובל.  26ישראלים זוכי פרס וולף.  15ישראלים זוכי פרס גדל.  5ישראלים זוכי פרס טיורינג.  2ישראלים זוכי מדליית אוילר.  3ישראלים זוכי פרס נמרס לכלכלה.  2ישראלים זוכי המדליה הלאומית למדעים. ישראלי אחד ,הלל פורסטנברג ,זוכה פרס אבל. ישראלי אחד ,אילון לינדנשטראוס ,זוכה מדליית פילדס. ישראלי אחד ,שמואל נח אייזנשטדט ,זוכה פרס הולברג. ישראלי אחד ,דייוויד וייסבורד ,זוכה פרס סטוקהולם לקרימינולוגיה.  4ישראלים זוכי האירוויזיון.  2ישראלים זוכי פרס האמי.  3ישראלים זוכי פרס פוליצר.  5ישראלים זוכי פרס הגראמי. 4 -ישראלים זוכי פרס האוסקר.

