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 פיתוח: אורית ברג, שפ"י

 

 עדיף בשיתוף מבוגרהיסודי,  בית הספרבגילאי , מיועד לקבוצות של כחמישה ילדיםהמשחק 

, "צוק איתןבזמן מבצע " הילדים יםמטרת המשחק להשתמש במונחים ומושגים אליהם נחשפ

 , בדרך של משחק. רגשיתובאמצעותם לאפשר לילדים הבעה אישית ו

 עזרים:

  יש להדפיס את מסלול המשחק בצבע .1

 חיילים כמספר המשתתפים .2

 יהיקוב .3

 מיונותמחשבות, מילים, ד -קלפי הממ"ד  יש להדפיס את  .4

 רגשותהקלפי  יש להדפיס את .5

 

 –הוראות המשחק 

מתחילים במשבצת "צבע אדום". חיילי המשחק נעים לפי סדר המשבצות. המנצח הוא מי 

 גיע ראשון למשבצת "כחול לבן".שה

  

, קורא בקול לוקח קלף מהערמה             . מי שנעצר בקלף ממ"ד עליכם להתקדם במסלול

 ... הקלף ומבצע את הוראות את שכתוב 

בימים רם לו לחוש כך ומי שנעצר בקלף לב            בוחר קלף מערמת הרגשות ומשתף מה ג

 אלה.

את כותרות הקלפים לערוך ברור מושגים וברור רגשי בקרב  ולה, נצהורה או המורולך ה

 ודים להתבטא ועודדילמקום ל ולמושגים או אסוציאציות טעונים. תנ יםרגיש ודים, היילה

 אותם להביע מסרים של שיתוף ותמיכה.
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 משחק מסלול

 

צבע 

 11 9 8 7 6 5 4  3  2  1  אדום

21 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 32 

43 42 41 41 39 38 37 36 35 34 33 

44 45 46 47 48 49 51 51 52 53 54 

65 64 63 62 61 61 59 58 57 56 55 

66 67 68 69 71 71 72 73 74 75 76 

87 86 85 84 83 82 81 81 79 78 77 

88 89 91 91 92 93 94 95 96 97 
כחול 

 ולבן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )להדפיס, לגזור ולערום בערמה לקראת המשחק(  מילים, מחשבות, דמיונות: –קלפי ממ"ד 

 הפסקת אש

הצלחת לפייס ! 

צעדים  3צעד 

 קדימה

 הפסקת אש

המשכת בקייטנה 

ובשגרה קבל פרס 

 תור נוסף

 מרחב מוגן 

קבל תור נוסף כי 

שמרת על עצמך 

 היטב

 מוגן מרחב

ספר על חפץ 

וים שהקפדת מס

לקחת אתך 

 למרחב המוגן

 צבע אדום 

קול  עליך להשמיע

של אזעקה בסגנון 

 היתולי

 צוק איתן

האם יש לך חלום 

או תקווה שתרצה 

 להביע?

 צוק איתן

לו היו לך כוחות 

על, מה היית 

 עושה?

 צבע אדום

נשמעת לכל 

האזעקות 

באחריות, קבל 

צעדים  5 צל"ש

 קדימה

 צוק איתן

עליך לעקוף את 

 השחקן שלפניך.

 

 

 צוק איתן

ספר על מישהו 

מבני המשפחה 

 זקתשאתה חי

 דובר צה"ל

ספר לנו משהו 

עליך  שארע בזמן 

האזעקה ואולי לא 

 ידענו

 דובר צה"ל

אתה משתף 

ברגשות שלך את 

המשפחה ואת 

 4החברים צעד 

 צעדים קדימה

 פיקוד העורף

עליך לתת חיבוק 

או לחייך חיוך 

 נולאחד מאית

  פיקוד העורף

אתה שומר על 

קשר עם החברים.    

 קבל תור נוסף –

  פגיעה ישירה

אוי ... לך שלושה 

 צעדים לאחור

 פגיעה ישירה

עזרתם למשפחה 

אחרת, קבל תור 

 נוסף.

 כיפת ברזל

ספר מה עוזר לך 

 כשאתה פוחד.

 כיפת ברזל

ספר לנו על מי 

 אתה סומך ולמה

 כיפת ברזל

היית חזק ומרגיע 

חיך   קבל למען א

 עוד תור

כוחות 

 הבטחון

תבחר חייל של 

חבר ותצעד 

צעדים  5בשבילו 

 קדימה

כוחות 

 הבטחון

איך הרגשת 

כשאלפי החיילים 

הגיעו לדרום 

 הארץ

 משא ומתן

דבר במשך דקה 

על המשפחה 

שלך בזמן 

 האזעקות

 משא ומתן

מה היית אומר 

לראש הממשלה 

 בשם ילדי ישראל

 מדינת ישראל

הגעת למקום הכי 

טוב בעולם, קבל 

 תור נוסף



   מדינת ישראל

יש כאן ילדים 

אמיצים   תן 

לאחד מהם תור 

 נוסף

  יירוט טילים

מנה שמות של 

שתי יחידות 

בצה"ל שאתה 

 מכיר

   יירוט טילים

ציין את שמות 

הרמטכ"ל ושר 

 הביטחון  

   ערבות הדדית

ספר על עזרה 

שהצעתם או 

 שהציעו לכם  

  ערבות הדדית

בני אתה עזרת ל

המשפחה שעזרו 

 . קבל תור נוסףלך

 כח הרתעה

אתה חזק! מי יכול 

עליך? תזיז את 

 3החייל שלפניך 

 צעדים לאחור

 בטחון מלא

ספר מה מעניק 

לך תחושת 

 בטחון?

 מטח רקטות

נשארת במרחב 

המוגן! כל הכבוד, 

 קבל תור נוסף
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 כעס

 

 דאגה

 

 פחד

 

 לחץ

 

 חשש

 

 עייפות

 

 בלבול

 

 שמחה

 

 צחוק

 

 בטחון

 

 אהבה

 

 חברות

 

 געגוע

 

 אומץ

 

 הבנה



 

 חוסר הבנה

 

 

 

 שנאה

 

 אושר

 

 חוסר צדק

 

 תקוה

 

 שחרור

 

 כח

 

 סבל

 

 


