
ֲאִביזִָרים
 לּוַח ִמְׂשָחק

 לּוחֹות ּוָבֶהם ְּפִריִטים לְִתמּונַת ַהֶּסלְִפי ֶׁשל סֹוף ַהִּמְׂשָחק: ֶּדגֶל, ְּתמּונָה ֶׁשל 
ִּבנְיִָמין זְֵאב ֵהְרְצל, ְּתמּונָה ֶׁשל ָּדוִד ֶּבן-ּגּוְריֹון, ָפלָאֶפל, עּוגַת יֹום ֻהּלֶֶדת, 

ֶׁשלֶט "ּולְִתְפָאֶרת ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל", ָּבלֹון קֹוִמיְקס ֵריק וָלֵב לַַּתְצלּום ִעם 
ֵסֶפר ָאהּוב  

 ֻקִּבּיַת ִמְׂשָחק
 ַחּיָלֵי ִמְׂשָחק ּכְִמְסַּפר ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  

הֹוָראֹות
 ּכׇל ֶאָחד ְּבתֹורֹו ֵמִטיל ֶאת ַהֻּקִּבּיָה ּוִמְתַקֵּדם ַעל ִמְׁשְּבצֹות ַהּלּוַח. 

ִמְסַּפר ַהְּצָעִדים נְִקּבָע ַעל ִּפי ַהִּמְסָּפר ַהּמֹוִפיַע ַעל ַהֻּקִּבּיָה.
 ַעל ִמְׁשַּתֵּתף ַהַּמּגִיַע לְִמְׁשֶּבֶצת ֶׁשָעלֶיָה ִסּמּון ֶׁשל ֶּדגֶל לְִפנֹות לַֻּקָּפה 

לְַקָּבלַת ּכְַרִטיס. לְַאַחר ִּבּצּוַע ַהְּמִׂשיָמה ַהּמֹוִפיָעה ַּבּכְַרִטיס ָעלָיו 
לְִהְתַקֵּדם ִּבְׁשנֵי ְצָעִדים נֹוָסִפים.   

 ַעל ִמְׁשַּתֵּתף ַהַּמּגִיַע לְִמְׁשֶּבֶצת ֶׁשָעלֶיָה ִסּמּון ֶׁשל ִׁשְמִׁשּיָה לָנּוַח 
ַעד ַהּתֹור ַהָּבא. 

 ּבְסֹוף ַהִּמְׂשָחק ּכׇל ִמְׁשַּתֵּתף יְִצַטּלֵם ֶסלְִפי ֲחגִיגִי לְִתְפֶאֶרת ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל 
ִעם ְׁשלַל "ְּפִריִטים" ֶׁשֶאְפָׁשר לִגְזֹר, לְִצּבַֹע ּולְָצֵרף לְַּתמּונָה.

* ַהִּמְׂשָחק ְמנָֻּסח ִּבלְׁשֹון זָכָר ִמַּטֲעֵמי נֹוחּות, ַאךְ ְמיָֹעד לְִׁשנֵי ַהִּמינִים.

ַיַחד! נוּ ּבְ לָּ ָנה וִּמי ָנַטע? - ּכֻ ִמי ּבָ
ַחק לוַּח ְליֹום ָהַעְצָמאוּת ִמׂשְ

ָנה וִּמי ָנַטע?  ִמי ּבָ
ַיַחד!  נוּ ּבְ ּלָ ּכֻ

ה וְּנִטיָעה -  ִניָּ יגוּ ּבְ ַהּצִ

ַיַחד!  ֶכם ּבְ ּלְ ּכֻ

עיצוב המשחק: עדה אראל

כרטיסי המשחק << להדפיס ולגזור

"וְּלִתְפֶאֶרת 
ָרֵאל!" ְמִדיַנת ִיׂשְ

ְרצוּ ְלהֹודֹות  ְלִמי ּתִ

ה?  ָיִמים ֵאּלֶ ּבְ

יא ַמּשׂוָּאה זֹו  ַהְכִריזוּ: "ֲאִני ַמּשִׂ

ִלְכבֹוד 

ָרֵאל!"   וְּלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיׂשְ

ֶדת  יֹום ֻהּלֶ
ָרֵאל?  ִלְמִדיַנת ִיׂשְ

ִדיָנה  יל ַהּמְ ְררוּ ַמהוּ גִּ ּבָ

ֶדת! יר יֹום ֻהּלֶ ירוּ ָלּה ׁשִ ְוׁשִ



אנוּ ַאְרָצה!"  "ָאנוּ ּבָ
ים!  ִאים, עֹוִלים ֲחָדׁשִ רוִּכים ַהּבָ ּבְ

ֶכם ָלָאֶרץ? ָמה ֵהֵבאֶתם ִאּתְ

ם טֹוִבים ּבֹו  ַאּתֶ ָבר ׁשֶ רוּ ַעל ּדָ ַסּפְ

ָרֵאל. ֲעזֹר ִלְמִדיַנת ִיׂשְ יַּ ׁשֶ

"ַאְרָצה ָעִלינוּ!" 
ָחה  ּפָ רֹוב ִמׁשְ ׁשוּ ִמּקְ ּקְ ּבַ

רֹון  ִזּכָ ף ּבְ ּתֵ ׁשַ יְּ אֹו ֵמָחֵבר ׁשֶ

ה ָלָאֶרץ.  קוַּפת ָהֲעִליָּ ִמּתְ

ּצֹות  ים ּבִ ׁשִ ְמַיּבְ
ם ַהֲחלוִּצים, ְוַתְפִקיְדֶכם  ַאּתֶ

ּצֹות.  ׁש ֶאת ַהּבִ ְלַיּבֵ

ים עֹוְקִצים ֶאְתֶכם,  ּתוּׁשִ ַחם, ַהיַּ

ָלאָכה!   ּמְ יִכים ּבַ ם ַמְמׁשִ ֲאָבל ַאּתֶ

ל חֹוָמה וִּמְגּדָ
ִקיֵמי ִקּבוֵּצי  ם ִמּמְ ַאּתֶ

הוְּקמוּ  ל" ׁשֶ "חֹוָמה וִּמְגּדָ

ְמִהירוּת.  ּבִ

ִית וְּבנוּ  ִאְספוּ ֲחָפִצים ֵמַהּבַ

ּקֹות "חֹוָמה"  לֹוׁש ּדַ תֹוְך ׁשָ ּבְ

ל". ָזּה "ִמְגּדָ וְּבֶמְרּכָ

ֲעִליֶתם ַאְרָצה 
ָרה.   ר ְלַמְעּבָ ַהְיׁשֵ

אֶֹהל,  ם ִמְתגֹּוְרִרים ּבְ ַאּתֶ

ם.  ׁשֶ וַּבחֶֹרף ִנְכָנס ְלתֹוכֹו גֶּ

ר ִלְסּתֹם ֶאת ַהחֹר  ָמה ֶאְפׁשָ ּבְ

עֹוֵתיֶכם. יעוּ ֶאת ַהּצָ אֶֹהל? ַהּצִ ּבָ

ָרה  ְעּבָ ּמַ ִביָסה ּבַ ּכְ
ס ֲעֵליֶכם ָלֶלֶכת  ֵדי ְלַכּבֵ ּכְ

ּתֹור,  ְלֶבֶרז ְמֻרָחק, ַלֲעמֹד ּבַ

ַמִים ְוַרק ָאז  יִגית ּבְ א גִּ ְלַמּלֵ

ד.  יָּ ָגִדים ּבַ ס ֶאת ַהּבְ ְלַכּבֵ

ַהְצָלָחה! ּבְ

ל  ָלה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְמׁשָ רֹאׁש ַהּמֶ

ן-גּוְּריֹון,  ִוד ּבֶ ָרֵאל, ּדָ ְמִדיַנת ִיׂשְ

ָנַהג ַלֲעמֹד ַעל ָהרֹאׁש. 

ם  הֹוִרים ְוִעְמדוּ גַּ ֵהָעְזרוּ ּבַ

ם ַעל ָהרֹאׁש.  ַאּתֶ

ה ָלֶכם ַלֲעׂשֹות זֹאת,  ִאם ָקׁשֶ

ֶחֶדר. יטוּ "ָהפוְּך" ּבַ ַהּבִ

 

ְרצוּ -  "ִאם ּתִ
ָדה!"  ֵאין זֹו ַאגָּ
ִדיָנה,  ְך ָקַבע חֹוֵזה ַהּמְ ּכָ

רוּ ָמה  ְנָיִמין ְזֵאב ֵהְרְצל. ַסּפְ ּבִ

ָרֵאל.   ְמִדיַנת ִיׂשְ ְקֶרה ּבִ יִּ ְרצוּ ׁשֶ ּתִ

ְקָוה! ֵיׁש ָלנוּ ּתִ
ִית,  ּבַ ְקֶרה ּבַ יִּ ים ׁשֶ ִּ ם ְמַקו ָמה ַאּתֶ

ִדיָנה?   ּמְ וּב אֹו ּבַ ּשׁ יִּ ּבַ



אוּ ִציֹּוָנה  "ׂשְ
ֵנס ָוֶדֶגל" 

ְדָגִלים.  ִעְרכוּ ִמְצָעד ְוַנְפְנפוּ ּבִ

ָרֵאל,  ְגֵלי ִיׂשְ ִאם ֵיׁש ָלֶכם ּדִ

ָגִלים  ּתוְּכלוּ ַלֲערְֹך ִמְצָעד ִעם ּדְ

ֶהם! ים וְּלַנְפֵנף ּבָ יִּ ֲאִמּתִ

ַרס  יַע ּפְ ְלִמי ַמגִּ
ָרֵאל?   ִיׂשְ

ׇכל יֹום ַעְצָמאוּת ַמֲעִניִקים  ּבְ

ִדיָנה.  ְרמוּ ַלּמְ ּתָ ים ׁשֶ ַרס ַלֲאָנׁשִ ּפְ

ַאר  ִעְרכוּ ִהְתַיֲעצוּת ִעם ׁשְ

ַרס  ִפים ְוַהֲעִניקוּ ּפְ ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

ֵעיֵניֶכם  ָראוּי ּבְ ָרֵאל ְלָאָדם ׁשֶ ִיׂשְ

ִלְפָרס!

.

ית  ָאֶלף-ּבֵ
יֹּוֵתר  ה ׁשֶ ּמָ ׂשוּ ּכַ ֲחרוּ אֹות ְוַחּפְ ּבַ

ָרֵאל  ׁשוִּרים ְלִיׂשְ ּקְ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ם.  ַחְרּתֶ ּבְ אֹות ׁשֶ ְתִחיִלים ּבָ ּמַ ׁשֶ

ן-ְיהוָּדה ַוֲחֵבָריו ָהְפכוּ  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ֶרת  ַחּבֶ ּמְ ָפה ׁשֶ ֶאת ָהִעְבִרית ַלּשָׂ

יר  ִ ירוּ ִלְכבֹוָדם ֶאת ַהּשׁ יֵנינוּ. ׁשִ ּבֵ

ֶמר  ית" ֵמֵאת ָנֳעִמי ׁשֶ "ָאֶלף-ּבֵ

יר. ִ אֹו ִרְקדוּ ִלְצִליֵלי ַהּשׁ

״ָאֶלף - אֶֹהל,  

ִית ית - ֶזה ּבַ ּבֵ

ִגּיֶמל ֶזה ָגָּמל ָגּדֹול...״

יֹוָנה ִעם ָעֶלה 
ל ַזִית  ׁשֶ

ְקָוה  ֶרת ַעל ּתִ ַהיֹּוָנה ְמַסּפֶ

קֹול  לֹום" ּבְ לֹום. ִאְמרוּ "ׁשָ ְלׁשָ

ׁשוּ  ק וַּבּקְ ָעֶבה וְּבקֹול ּדַ

לֹום"  ִפים לֹוַמר "ׁשָ ּתְ ּתַ ׁשְ ֵמַהּמִ

קֹולֹות  פֹות ׁשֹונֹות אֹו ּבְ ׂשָ ּבְ

ׁשֹוִנים. 

ירוּ  ל ְוׁשִ ַמְעגָּ ִרְקדוּ ּבְ

"ָהָבה ָנִגיָלה". 

יפוּ  ָרה ְוַהּקִ יָּ ׁשַ רוּ ּבְ ּדְ ִהְסּתַ

ֶאת ַהֶחֶדר! 

ֶרַקע ֶאת  ִמיעוּ ּבָ ירוּ אֹו ַהׁשְ ׁשִ

ָרה".  יָּ ַ יר ַהּשׁ "ׁשִ

ָאה  ָרה ִמן ַהּמֵ יָּ ֶכת ׁשַ "...ְוִנְמׁשֶ

ָעְבָרה!"  ׁשֶ

"ְוָלנוּ ֵיׁש ָפָלאֶפל!"  
ּדוֵּרי ָפָלאֶפל  יצוּ ּכַ ַהְקּפִ

ם ְיכֹוִלים,  "ְכִאּלוּ". ִאם ַאּתֶ ּבִ

ּדוִּרים ַיַחד,  ה ּכַ ּמָ יצוּ ּכַ ַהְקּפִ

י ַהָפָלאֶפל! ְלַחיֵּ

יִלים ְועֹוִלים ַמְעּפִ
יַע ָלָאֶרץ ְולֹא  רֹוִצים ְלַהגִּ

נֹוְתִנים ָלֶכם? 

יִלים  ְסִפיַנת ַמְעּפִ "ׁשוּטוּ" ּבִ

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ְלֵעֶבר חֹוֶפיָה ׁשֶ

ם  ה ְלִהְתַקּדֵ ִחְתרוּ ְוִעְזרוּ ָלֳאִניָּ

ֶאל ַהחֹוף.

ָסִמים"  ִמְבָצע "ַמְרַבד ַהּקְ

ֶרְך!  יֹוֵצא ַלּדֶ

יָמן  ְבָצע ְלַהֲעָלַאת ְיהוֵּדי ּתֵ ַהּמִ

ם  ֶרְך, ְוַאּתֶ ָרֵאל יֹוֵצא ַלּדֶ ְלִיׂשְ

ִטיַח(,  ִפים. ְקחוּ ַמְרָבד )ׁשָ ּתָ ׁשֻ

ד ַאֵחר ְו"ָהִטיסוּ"  ָסִדין אֹו ּבַ

ר  ִטיַח ְמעֹוֵפף ַהְיׁשֵ ׁשָ אֹותֹו ּכְ

ז ַהֶחֶדר. ְלֶמְרּכַ



ְבָצע ְלַהֲעָלַאת ְיהוֵּדי  ַהּמִ

ָיה  ָרֵאל" ֵמֶאְתיֹוּפְ יָתא ִיׂשְ "ּבֵ

ִהְתִחיל. 

ֶקט,  ׁשֶ טֹוס ּבְ ָצִריְך ַלֲעלֹות ַלּמָ

י ֶזה ִמְבָצע סֹוִדי!  ּכִ

ַצֲעדוּ ְלאֶֹרְך ַהֶחֶדר ַעל ְקצֹות 

לוּ לֹא  ּדְ ּתַ עֹות ְוִהׁשְ ָהֶאְצּבָ

ִמיַע ַרַעׁש.  ְלַהׁשְ

ִית  ִניִתי ּבַ "ֲאִני ּבָ
ָרֵאל!"  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ֶכם?  ּלָ ִית ׁשֶ ֵהיָכן ִנְמָצא ַהּבַ

ְדרֹוָמּה,  ָרֵאל, ּבִ ְצפֹון ִיׂשְ ּבִ

ִמְזָרָחּה?  ָזּה אֹו ּבְ ֶמְרּכָ ּבְ

וּב  ם יֹוְדִעים ֵאיֶזה ִיּשׁ ַהִאם ַאּתֶ

ָקרֹוב ֲאֵליֶכם? 

ָיאִליק  ים ַנְחָמן ּבְ ַחיִּ
ל  י ׁשֶ ֻאּמִ ׁשֹוֵרר ַהּלְ הוּא ַהּמְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ

ָיאִליק,  ַתב ּבְ ּכָ יר ׁשֶ ירוּ ׁשִ ׁשִ

ּפֹור", "ַנְדֵנָדה"  "ֵקן ַלּצִ

ן-סוִּסי",  )"ַנד-ֵנד"(, "רוּץ, ּבֶ

יר ַאֵחר  ר" אֹו ׁשִ ְרּפַ ַרח ַלּפַ "ַהּפֶ

יָריו.   ִ ִמּשׁ

ֶמר  ָנֳעִמי ׁשֶ
ים טֹוִבים  יר ַעל ֲאָנׁשִ ְתָבה ׁשִ ּכָ

רוּ ַעל ָאָדם  ֶרְך. ַסּפְ ֶאְמַצע ַהּדֶ ּבְ

ֲהִייֶתם  ׁשֶ ָעַזר ָלֶכם ּכְ טֹוב ׁשֶ

ירוּ ֶאת  ְזקוִּקים ְלֶעְזָרה, ְוׁשִ

ים טֹוִבים".  יר "ֲאָנׁשִ ִ ַהּשׁ

ֶרְך ֶאְמַצע ַהּדֶ "...ֲאָנִשים טֹוִבים ּבְ

ֲאָנִשים טֹוִבים ְמאֹד"

ִקיְנּתֹון?  ַרח ַהיָּ יִרים ֶאת ּפֶ ַמּכִ

יר  ִ ּשׁ טֹן ּבַ נוּ ַהּקָ ַגּנֵ הוּא צֹוֵמַח ּבְ

ְזמֹון  ְרג, "ּפִ ל ֵלָאה גֹוְלְדּבֵ ׁשֶ

יר  ם ֻמְזָמִנים ָלׁשִ ִקיְנּתֹון". ַאּתֶ ַליָּ

ָיִקיְנתֹון  יג ּכְ יר אֹו ְלַהּצִ ִ ֶאת ַהּשׁ

ה.  ּנָ גִּ ּצֹוֵמַח ּבַ ׁשֶ

ָבָנה  ֶלת ַהּלְ ּכֶ "ַלְיָלה ַלְיָלה ִמְסּתַ

ה.."   ּנָ גִּ ר ֵהֵנּצוּ ּבַ ָרִחים ֲאׁשֶ ּפְ ּבַ

ִדיָנה!  חֹוְגִגים ַלּמְ
ֶעֶרב יֹום ָהַעְצָמאוּת מֹוִפיִעים  ּבְ

ֲחִגיגֹות ִלְכבֹוד  ִרים ּבַ ִנים ְוַזּמָ ָאּמָ

ִדיָנה.  ֶדת ַהּמְ ֻהּלֶ

יר  ירוּ ׁשִ ן ָאהוּב ְוׁשִ ֲחרוּ ָאּמָ ּבַ

ֲחִגיגֹות  מַֹע ּבַ ְרצוּ ִלׁשְ ּתִ ּלֹו ׁשֶ ׁשֶ

יֹום ָהַעְצָמאוּת.  

ֶרת  נֶּ ַהּכִ
תוִּקים  ִים ַהּמְ ִהיא ֲאַגם ַהּמַ

ָרֵאל. ַנּסוּ "ָלדוּג"  ל ִיׂשְ דֹול ׁשֶ ַהגָּ

ִגים" ֵהם  ֶרת. ַה"ּדָ ּנֶ ּכִ ִגים ּבַ ּדָ

ים  ִפים, ְוֵהם ְמַנּסִ ּתְ ּתַ ׁשְ ַאר ַהּמִ ׁשְ

ם.  ק ִמּכֶ ְלִהְתַחּמֵ

ם "ָלדוּג"?   ֶאת ִמי ִהְצַלְחּתֶ

עֹוָלם הוּא  קֹום ֲהִכי ָנמוְּך ּבָ ַהּמָ

רוּ ְלִפי גַֹּבּה,  ּדְ ַלח. ִהְסּתַ ַים ַהּמֶ

יֹוֵתר. מוְּך ּבְ יֹוֵתר ַלּנָ בֹוּהַ ּבְ ֵמַהגָּ

ָרֵאל הוּא  ִיׂשְ בֹוּהַ ּבְ ָהָהר ַהגָּ

ֶלג.  ַהֶחְרמֹון, ְויֹוֵרד ָעָליו ׁשֶ

ה ֲחָפִצים  לֹוׁשָ ִית ׁשְ ּבַ ִאְספוּ ּבַ

ֶלג.  ֶ ּשׁ ְלָבִנים ּכַ
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