
כלאיים



על המשחק-
*מטרת המשחק הוא ללמוד על נושא הכלאיים.

*במהלך המשחק המסך יהיה מחולק למס' אזורים:
ים עם נמל שכל זמן מוגדר עוגנת בו אוניה.1.
אזור חקלאי ובו חלקות אדמה שונות2.
מחסן ובו כלי עבודה שונים: צינור השקייה/משפך, מגל/מכשיר אחר שקוצר, שקי זרעים.3.

*בנמל יהיה ממוקם דף ובו רשימת היבול שהאוניה רוצה לקבל (הקלקה על הדף מגדילה אותה למסך מלא).
*מטרת השחקן היא להספיק: להפריד בן הזרעים שלא יווצר כלאיים, לזרוע, להשקות ולגזום את כל היבול לפני בא 

האוניה. (בחלק הראשון יהיה קיים רק איסור כלאי זרעים, בחלק השני גם הפירות ובחלק השלישי גם כרם).
*ההפרדה בין הזרעים נעשת בדומה למשחק אדום כחול- 

http://www.old-games.org/members/game.php?game=redblue&id=39
*לכל סוג יבול לוקח זמן שונה לגדול. על השחקן להחליט אסטרטגית מה הוא מגדל ראשון כדי שיספיק לגדל הכל.

*אם החקלאי הכין את כל התבואה לפני הזמן המיועד הוא יכול להזמין את האוניה מוקדם ולקבל בונוס ע"י ענייה על 
שאלה.

לדוגמא: רשימה שתלויה בנמל- חצילים, עגבניות ו חיטה.
במחסן קיים השקים שרשום עליהם: חיטה (2), שעורה (3), חציל (5), עגבניה (7), מלפפון (7), בצל (4), תפוח 

(10), תפוז (10), ענבים (12)- המספר בצד זה מספר השניות שלוקח לצמח לגדול.
השחקן בוחר ראשון בעגבניה- מפריד בינה לבין זרעים אחרים.

זורע אותה בחלקה ומשקה אותה.
בוחר בחציל, מפריד, זורע משקה. בוחר בחיטה, מפריד, זורע, משקה.קוצר את שלושת היבולים.

קורא לאוניה משום שגמר מוקדם. עונה על שאלה. מקבל תשלום עבור כל יבול ובונוס עבור ההקדמה בהזמנה.

http://www.old-games.org/members/game.php?game=redblue&id=39
http://www.old-games.org/members/game.php?game=redblue&id=39


הסבר על חלוקת המשחק:

המשחק מחולק לשלוש חלקים- 
כלאי זרעים

כלאי אילן
כלאי כרם.

בכלאי זרעים נדרש 100% הפרדה בין הזרעים.
בכלאי האילן נדרש 100% הפרדה בין הזרעים.

בכלאי כרם מותר לזרוע חרצן יחד עם זרע בודד. נדרש הפרדה גדולה בין הכרם לשאר היבול.



הנחיות עיצוב:
*ים

*נמל
*אזור חקלאי עם 5 חלקות (לחלק מהחלקות יש ביניהם גדר).

*מחסן המכיל:
משהו להשקיה (משפך/צינור).1.
משהו לקצירה (טרקטור/מגל).2.
שקים המכילים זרעים שונים. על השק יהיה כתוב את סוג הזרע וזמן הגדילה: חיטה (2), 3.

שעורה (3), חציל (5), עגבניה (7), מלפפון (7), בצל (4), תפוח (10), תפוז (10), ענבים 
.(12)

*זרעים
*מוצרים מוגמרים

*שעון שיראה את קצב הגדילה
*מסך שבו יתקיים ההפרדה בין הזרעים השונים (כחול-אדום).

*מסך שאלות
טיימר לבא האוניה

*הוראות
*לחצן השתק קול

*לחצן למעבר לדף הבית של מכון התורה והארץ.
*ניקוד



הוראות משחק-

ה' ציווה אותנו ליישב את הארץ ולהפריח את השממה.
כאשר אנחנו זורעים את האדמה עלינו להיזהר לא לעבור על שום איסור ולשמור את כל החוקים והמשפטים שציווה אותנו 

ה'. אחד האיסורים שעלינו להשמר בעת הפרחת ארץ ישראל הוא איסור כלאיים.

איסור כלאי זרעים, הוא לזרוע במקום אחד שני מיני זרעים ממיני תבואה, קטניות או ירקות, הראויים למאכל אדם.

במהלך המשחק עליכם להספיק לזרוע, להשקות ולקצור את ההזמנות של האוניה.
כמובן עליכם להקפיד לא להיכשל בכלאיים ולהפריד את הזרעים שברצונכם לזרוע משאר הזרעים

בהצלחה!

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%A2_(%D7%91%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%A7


במהלך המשחק כאשר הוא גומר את ההזמנה הראשונה קופץ לו פופאפ:
אם תלחץ על השאלה תקבל שאלה. 

ענית נכון- תקבל בונוס והאוניה תגיע מייד.
טעית- תצטרך לחכות בסבלנות עד שהאוניה תגיע.

בשלב השני קופץ פופאפ:
כל הכבוד! למדת היטב את הלכות כלאי הזרעים. תוכל לעלות שלב ולשחק גם עם כלאי אילן.

(מופיע בחלק הזה במחסן גם זרעי תפוחים ותפוזים).

בשלב השלישי קופץ פופאפ:
כל הכבוד! למדת היטב את הלכות כלאי הזרעים והאילן. תוכל לעלות שלב ולשחק גם עם כלאי הכרם. שים לב הלכות כלאי 

הכרם שונים מעט: בכלאי הכרם מותר לזרוע את החרצן יחד עם זרע בודד של אילן או עשב. אך אסור לשתול חלקה של 
כרם בסמוך לחלקה של אילן או עשבים ללא גדר ביניהם.

(מופיע בחלק הזה במחסן גם חרצנים).





רשימת יבול 
לאונייה

חלקות אדמה

מעבר לעמוד 
הילדים

השתקת קול

מחסן- בליחצה עליו 
נפתח כל האופציות 

של מה שנמצא בתוכו

ניקוד

טיימר זמן 
גדילה.

טיימר עד לבא 
האוניה



שאלות-

א-ִתזְַרע ִּכְלָאיִם; ּוֶבגֶד ִּכְלַאיִם1. א-ַתְרִּביַע ִּכְלַאיִם, ָׂשְד   בספר ויקרא מופיע הפסוק: "ֶאת-ֻחּקַֹתי, ִּתְׁשמֹרּו--ְּבֶהְמְּת 
"- לפי הפסוק כלאיים קיים ב: א יֲַעֶלה ָעֶלי ַׁשַעְטנֵז, 

א. בהמה, שדה, בגד ועליך.
ב. שדה, זרעים ושעטנז.

ג. בהמה, שדה ובגד.

 2. רמבן מסביר ש-"טעם איסור הכלאיים הוא שה' ברא את כל הצמחים והחיות בעולם במצב שהם יכולים להתקיים ולהעמיד צאצאים
בכוחות עצמם, ואילו בכך שהאדם מרכיב צמחים הוא כאילו עוזר לה' בהשלמת עולמו." כלומר:

א. איסור כלאיים נובע משום שגם לצמחים יש רגשות.
ב. משום שה' ברא עולם שבו הצמחים יכולים לגדול לבד וכאשר אנחנו מבצעים הכלאה אנחנו כאילו משלימים את העולם.

ג. רמב"ן מביא טעם של רב אחר וסותר שכן חשוב לפעמים לבצע כלאיים כדי להשלים את העולם של ה'.

א-ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור-ּוַבֲחמֹר, יְַחָּדו." מדובר כאן באיסור: 3. קיים איסור המופיע בספר דברים: "
א. כלאי הכרם.
ב. כלאי בהמה.
ג. כלאי בגדים.

4. מהי משמעות המילה שעטנז?
א. כאשר שור וחומר חורשים יחד.

ב. כאשר מבצעים כלאי זרעים.
ג. עירבוב של כלאי הבגדים: צמר ופשטתן



שאלות-

5. מנחם החקלאי מקפיד על קלה כחמורה ולכן הוא אינו זורק לפח יחד מלפפונים ועגבניות. האם הוא צודק?
א. לא, כלאיים קיים רק בזריעה ולא בזריקה לפח.

ב. לא, אין כלאיים בין מלפוונים ועגבניות.
ג. כן, איסורי כלאיים זה מצווה חמורה שיש להקפיד עליה.

6. לא קיים כלאיים בעירבוב בין זרע שהוא מאכל לזרע של צמח שהוא לנוי ולכן מותר לשמואל החקלאי לשתול יחד:
א. בצל וורד.

ב. חציל ונרקיס.
ג. א ו-ב נכונים.


