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 הוראות לקלפי משחק טינג

 משחק קבוצתי

  הוראות משחק:

 המשחק מכיל 74 קלפים●
 מספר שחקנים: 2-6 (מומלץ לשחק גם●

 לבד)
 חוצה גילאים – חוצה גבולות●

 המטרה: לבחירתכם, להמציא כמה שיותר רעיונות
 חדשניים למיזמים ולחברם ליעדים הגלובליים

 ולשילובים ביניהם או להמציא כמה שיותר מקצועות
 שיהיו בעתיד ולאסוף כמה שיותר מטבעות טינג*.

 הוציאו את 4 קלפי השאלות מהחבילה. ערבבו היטב
 את הקלפים. כל קבוצה או כל אחד מהשחקנים בתורו, לבחירתו או באקראי, חושף שלושה (3) קלפים ומיישר

 אותם לפי הסימון הלבן.

 במשך דקה או שתיים, על כל השחקנים לחשוב לבד ובשקט ולרשום כמה שיותר רעיונות למיזמים או מקצועות
 שיהיו בעתיד בהשראת שלושת הקלפים, לפי איך שהגדרתם מראש, כאשר בסיום הדקה על כל אחד

 מהשחקנים בתורו לשתף כל אחד מהרעיונות שלו, מנוסח בתור שאלה: 'מה אם...?'

 המנצח הוא הראשון להגיע לעשר מטבעות טינג; מחושב על ידי שני מטבעות לכל רעיון חדשני.

 *מטבע טינג – מטבע וירטואלי המשמש מדד ליצירתיות רעיונית.

 דוגמא:

 מה אם היינו מחברים בין מכשירי חשמל, לבין תעופה, לבין אנרגיה סולארית --  איזה רעיון למיזם חדשני
 היה לכם?

 על איזה מקצוע חדש הייתם חושבים?  (תשובה לדוגמה: מפעיל רחפנים סולריים)

  

  

https://www.facebook.com/InnovationNations/
https://www.facebook.com/InnovationNations/


/https://www.facebook.com/InnovationNations - כל הזכויות שמורות לשרון גל-אור וטינג גלובל 

 משחק כיתתי

 חלק 1 הסבר איך משחקים - זמן: 5 דקות. מה שצריך זה לבחור שלושה קלפים ולהסביר לאחרים לחשוב על
 רעיון משך דקה כל אחד לבד בהשראת שלושת קלפים שנחשפו אקראית או באופן אישי, ולאחר סיעור מוחות

 קבוצתי. (מומלץ לכתוב את הרעיונות על נייר.)

 חלק 2 שולחנות עגולים - זמן: 30-60 דקות (כל סיבוב 10-20 דקות – מומלץ להחליף שחקנים בין שולחנות
 בכל סבב)

 מתחלקים לקבוצות וממשיכים לפי אותו עקרון, 2 דקות לחשוב לבד ואז לשתף ברעיונות, לנסות לשפר אותם
 יחד ולהתאימם ליעדים הגלובליים למשך עשר דקות, לפי הסדר הבא:

 עליכם לשתף ברעיונות חדשניים לכדי יצירה של רעיון נבחר למיזם חדש.1.

 עליכם לחשוב על מקצוע חדש בהשראת המיזם החדש שיצרתם.2.

 עליכם להמציא ייצוג גרפי, סמל חדש, שמייצג ויזואלית את אותו תחום עיסוק חדש.3.

 נסו לחשוב על איזה מיעדי הקיימות המיזם החדש והמקצוע החדש שלכם עונים.4.

 האם אתם מכירים מיזם דומה למיזם שלכם? נסו למצוא מיזמים, טכנולוגיות או חברות קיימות5.
 הדומות לרעיון שלכם.

 חלק 3 תחרות – זמן: דקות 30-60. כל שחקנ/ית מקבל/ת 5 מטבעות טינג להשקעה. מביאים לקדמת הבמה
 מתמודדים (3-5) יחידים, עליהם לחשוב על רעיון משך דקה בהשראת שלושה קלפים שהמארגנ/ת חושפ/ת

 בפניהם,  ואז בסיום הסבבים, כל אחד/אחת בוחרים בהצבעה "מי שמצביע – משקיע" (אפשר להכין טבלה על
 הלוח או להשתמש למשל באפליקצית MENTI) איזה רעיון הכי טוב בו ירצו להשקיע מטבעות טינג (סה"כ 5

 מטבעות לכל שחקן, אפשר להשקיע איך שרוצים, מטבע אחד או יותר במיזם או לא להשקיע כלל.)

 ניתן לשלב משחק 'דרמה' בשלב זה, בו המשתתפים נותנים לשחקנים תפקידי דמויות לשחק ודרכן להציג
 הרעיון או את המקצוע העתידי שהעליתם. ראו דוגמאות בדף פייסבוק.

 חלק 4 חבר שופטים 'הכרישים'– זמן: 5 דקות (חלקים 4-6 לבחירה, לא מחייב, רק אם יש זמן.) סה"כ 2-3
 שופטים, לכל שופט יש 10 מטבעות טינג.

 שאלות של ולידציה, חבר השופטים/מנטורים/הכיתה מאתגרת את הנבחרים בשאלות.

 חלק 5 הכנת המיזם – זמן: שעה. חלוקה לקבוצות, מחקר ותכנון אסטרטגי הכולל הכנת מצגת, עבודה עם
 מנטורים והצגה מול הכיתה משך דקה: 1. הבעיה, 2. הצורך, 3. הפתרון 4. קול קורא (מה אתם מבקשים

 שנעשה).

 חלק 6 חבר שופטים -- זמן: 20 דקות. ניקוד
 סופי, סיכום וחלוקת תעודות שגרירים תרבותיים

 גלובליים של טינג.
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