
מהות המשחק: 

העיסוק בנושא של יהדות התפוצות הינו מעט רחוק עבור רוב התלמידים. הם 
אינם נחשפים באופן משמעותי אל היהודים הנמצאים בעולם, ויותר מכך, הם 

אינם מרגישים שותפות וחלק מהאחריות לפעול בנושא זה.

המשחק בא להנכיח ולקרב את התלמידים אל המציאות של היהודים בעולם תוך 
חשיפה וחשיבה על ביטויים מעשיים מעולמם המבטאים שותפות ואחריות.

השלב הראשוני הוא הנכחה של השותפות והביחד, התרומה של כל תלמיד וכל 
פעולה של תלמיד לחיבורים ולאחריות, ומתוך כך אף חשיבה אישית של כל 

תלמיד על דרכים ורעיונות בהם ניתן להוסיף שותפויות בתחום.

איסוף של הדרכים לשותפות ול"ביחד" במשחק מביאים למושג "אחים אנחנו" 
- הבנה כי האחריות והשותפות היא כלפי ה"אחים" היקרים שלנו, "משפחה של 

יהלומים".

מטרות המשחק: 

להשיג את כל סוגי קלפי השותפות - "אחים אנחנו".
להשיג כמה שיותר צמידים של שותפות.

אביזרים: 

V .)100 כרטיסי דמויות )10 סוגים שונים

V .מומלץ להתאים את כמות הקלפים למספר המשתתפים ולרמתם

V ."10 צמידים "אחים אנחנו
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 להורדת המשחק



הסבר מקדים:

הקלפים כוללים 9 סוגי דמויות שונות המושיטות ידיים ודמות אחת שאינה מושיטה 
ידיים.

בתחתית של כל כרטיס דמות שמושיטה ידיים מופיעה אחת האותיות מצירוף 
המילים: "אחים אנחנו".

צירוף של כל הדמויות שמושיטות ידיים מביא ל"צמיד של שותפות".

דמות שאינה מושיטה ידיים גורמת לנו להתחיל לשתף פעולה מחדש )לחשוב איך 
משתפים את כולם(.

הכנה: גזירת הקלפים.

הכנת הצמידים: יש לגזור את הצמידים ולחבר אותם בגומייה / בסרט הדבקה.

מהלך המשחק

מניחים את ערמת הקלפים מעורבבת במרכז השולחן.

השחקן הצעיר ביותר מתחיל.

כל שחקן בתורו מרים כמה קלפים שירצה. במידה ונפתח לו קלף של דמות שאינה 
מושיטה ידיים - עליו להחזיר את כל הקלפים לקופה.

שחקן שהצליח להשיג את כל הדמויות שמושיטות ידיים מרים את אחד מהצמידים.

במידה והשחקן הצליח לבצע את המשימה המופיעה בצמיד - הוא מקבל את 
הצמיד.

מנצח - השחקן שהצליח להשיג הכי הרבה צמידים של שותפות.



משפטים על הצמידים
נותנים יד במחשבה - חשוב על זמנים מיוחדים בהם נחשוב באופן מיוחד . 1

על האחים שמעבר לים.

נותנים יד בדיבור - נסח משפט משמעותי שיחזק אותנו בקשר אל האחים . 2
שמעבר לים.

נותנים יד במעשה - חשוב על מעשה מיוחד שאנחנו יכולים לעשות עבור . 3
האחים שמעבר לים.

נותנים יד בתפילה - חשוב על תפילה מיוחדת שהיית רוצה להקדיש / . 4
לנסח עבור האחים שמעבר לים.

נותנים יד במודעות - שתף במידע מיוחד שיש לך בקשר לאחים שמעבר . 5
לים.

נותנים יד בסדר היום - חשוב על זמן מסוים ביום שאפשר לפעול / לחשוב . 6
יותר על האחים שמעבר לים.

נותנים יד בהבנה - חשוב על אתגר )התמודדות( שיש לאחים שמעבר לים.. 7

נותנים יד בזמנים מיוחדים - חשוב על הזמנים בהם הקשר עם "אחים . 8
אנחנו" משמעותי ביותר.

נותנים יד במצוות - חשוב על מצוות הקשורות לקשר שלנו עם האחים . 9
שמעבר לים.

נותנים יד בזכות - נסח משפט על הזכות הגדולה להיות עם שעל אף . 10
שאינו במקום אחד - הוא דואג, שותף ועוזר.

נקודות לדיון:

V  המשמעות של ערבות הדדית, נתינת התורה מתוך ערבות "כאיש אחד בלב
אחד" )שמות י"ט, ב', רש"י(.

V .העמקה במצוות התורה העוסקות בשותפות ובערבות הדדית

V  חשיבה על הדרכים השונות להעמקת השותפות והקשר עם אחינו היהודים
שאינם בארץ ואיננו מכירים אותם.

V  העמקה בחשיבות של המודעות ל"שותפות" ועל הדרכים שאפשר לעורר
למודעות.

 


