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 יוצאים לעצמאות 

 משחק בריחההוראות ל   

  בכיכרות וטיוליםבחוצות ו , ללא מפגשים חברתיים, וללא אירועיםשנה למדינת ישראל בצורה קצת שונה  72השנה אנו חוגגים 

רק  ,  אפשר לכולנו להרגיש גם השנה את החגיגיות של יום העצמאות פותח במטרה ל  הבריחה שלפניכם  משחק. בפארקים וביערות 

מתברר  וכן, בית )בצמאות עמתאים לחגיגת ום ישראל את ההיסטוריה של עה מחיבבית, ו , שאפשר להדפיסמשחקה. מהבית

 .  ( ישראלעצמאות לשנים  72 –  72=ע"בבגימטריה ש

 הכנות: 

 אותם לשש מעטפות שונות.  והכניסו  כאן מצורף ש קובץ המ את העזרים  הדפיסו •

  מסרו  הפתיחה ת. את המעטפה של תחנמטהשללפי הטבלה  ן לה החביא במקום המיועד ליהיה עליכם את המעטפות  •

 למשתתפים ביד. 

 יש קו מלא(. בו )במקום ש לקפלו  קו מקווקו( בו מופיע )במקום ש חלק מהעזרים צריך לגזור ♥ שימו לב •

 מהלך המשחק: 

 תחנה הבאה. ל וביל מכל תחנה  שלהפתרון כי   – התחנות של המשחק לפי הסדר כל הקבוצה לעבור בעל 

ואפילו    )אם בחרתם באפשרות של קבוצות עליכם להכין מעטפות נפרדות  לשחק כל המשפחה ביחד או לחלק לקבוצות אתם מוזמנים

 .  (להסתיר במקומות שונים

 .  חידה הבאהרמזים למעטפה עם ה )הפתק עם המסגרת הכחולה( ואת החידה הראשונה  את ה מקבלת מהמנחה קבוצה שמשחקת כל 

https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/indipendent_day/escape-room.pdf
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 אז שיהיה בהצלחה! 

 

 

 טבלת התחנות והתשובות: 

מספר  
 ושם  תחנה

מיקום  
 ות המעטפ

 נוסח החידה עזרים 

   –  1תחנה 
 פתיחה

 

מוסרים  
למשתתפים  

 ביד 

o  טקסט פתיח המשחק 
o  אלון תמונה של עץ 
o תמונה של סמל הפלמ"ח 
o   טקסט הנחיה לתחנה

 הבאה

 אתם מוזמנים לחזור איתנו לרגע משמעותי בחיי העם היהודי.  
יצאו חברי "מנהלת העם" מבית קק"ל   ,ביום שישי, בשעות הצהריים 

של "מועצת העם" )הכנסת הזמנית(   ןבתל אביב ששימש מקום כינוס 
ו"מנהלת העם" )הממשלה הזמנית הראשונה( למוזיאון תל אביב  

 להכריז על הקמתה של מדינת ישראל.  
חלק מהנוכחים ברגע מיוחד זה נעלמו מהמסמך שלפניכם ועליכם  

  72החידות הבאות על מנת שנוכל לחגוג  דרךלנסות למצוא אותם 
שנים לעצמאותה של מדינת ישראל. לרשותכם חצי שעה אז צאו  

 לדרך! 
זכרו, "עם שאינו יודע את עברו גם ההווה שלו דל ועתידו לוט  ו

זה ולאיזה ארגון הוא  ה משפט את ההאיש שאמר  גלו מי  – בערפל" 
 . השתייך

 
 ממפקדי הפלמ"ח  , יגאל אלון: תשובה 

 
 :טקסט הנחיה לתחנה הבאה
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מספר  
 ושם  תחנה

מיקום  
 ות המעטפ

 נוסח החידה עזרים 

  אפשר מתחת למוצר חיוני לקיומנו )ש לכם מחכההחידה הבאה 
שתוכלו להכין ממנו  , להכין מאחד ממרכיבי הסמל שבתמונה(

 מאכלים רבים וביניהם מאכל מסורתי במטבח המזרח תיכוני.  
 

   –  2 תחנה
דמויות  

 היסטוריות 

להחביא  
בתוך שקית  

קמח או  
להחביא  

עם   הבקופס
מנעול שהקוד  

שלה יהיה  
  ה יגימטרה

של המילה  
.  קמח

   148קמח=

 דמויות היסטוריות   טבלת
דמויות  לבחור מספר  אפשר*

  לפי גיל המשתתפים ולא
לשכוח לכתוב מאחורי כל דמות  

את המספר הסידורי ומאחורי  
ההגדרה את האות שמעבירה  

:  הלדוגמ .אותם לחידה הבאה
"מאחורי הספה" או אותיות  

באנגלית שפותחות מנעול של  
 תיבה.  

 
יש לגזור את הפתקים מראש  

 ולערבב! 
 

   . על ההיסטוריה שלנו ם שונים שהשפיעו שמות של אישי  םלפניכ
מצאו את ההגדרה המתאימה לכל דמות. מאחורי כל דמות מסתתר  

הרמז למקום שבו  המפתח )את מילת  תרכיבומספר סידורי שלפיו 
אותיות  מה מסתתרת החידה הבאה נמצא במילת המפתח המורכבת 

  ן של הדמויות, ואחרי שסידרתם אות ותגדרההמאחורי מצאתם ש
 .  ( בסדר הנכון

 . שימו לב שהדמויות בצבע חום וההגדרות בצבע כחול 
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מספר  
 ושם  תחנה

מיקום  
 ות המעטפ

 נוסח החידה עזרים 
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מספר  
 ושם  תחנה

מיקום  
 ות המעטפ

 נוסח החידה עזרים 

 –  3  תחנה
התקווה 

בצופן  
 אתב"ש 

מחביאים  
   מתחת לספה

o   כתב החידה 
o אתב"ש א=ת   ןצופ 

 ב=ש

 

 פתרון החידה: 
 כל עוד בלבב פנימה

 נפש יהודי הומייה
 ולפאתי מזרח קדימה 

 .צופיהעין לציון 
 

 נו עוד לא אבדה תקוות
 התקווה בת שנות אלפיים
 להיות עם חופשי בארצנו

 ארץ ציון וירושלים 
 

המנון  על ההכריזו בכנסת באופן רשמי על "התקווה" כ 2004בשנת 
הלאומי של מדינת ישראל. "התקווה" היא גרסה מקוצרת של השיר  

"תקוותנו", שחיבר המשורר נפתלי הרץ אימבר. שיר זה שימש  
 מנון התנועה הציונית והפך להמנון הלאומי מיום הקמת המדינה.  כה

מהתוצאה כדי   20והורידו  ההמנון שם מצאו את הגימטרייה של 
  חגמוצר חיוני ל :. רמזלהגיע למוצר שבו מסתתרת החידה הבאה 

 . " על האש "ל
 

 : תשובה 
   502שווה   20פחות  522=התקווה
 502בשר=
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מספר  
 ושם  תחנה

מיקום  
 ות המעטפ

 נוסח החידה עזרים 

 

 –  4תחנה 
 ישראל 

 

מחביאים את  
הרמז מתחת  

 י בשר למוצר
=  )בשר
502 .) 
יש לכם   אם

אפשר    ,מנעול
לקדד אותו  

 502למספר 
 
   

 

 4זר תחנה ע

 

תמצאו  ואחרי ש  .מצאו את המילה המשותפת לכל התמונותחידה: 
 ! את החידה הבאה  מצוא לכדי  שמצאתם  בבית את המילה  ושפח
 

   ישראל : תשובה 
 

   –  5תחנה 
אירועים  
 ם היסטוריי 

 

  מחביאים
מתחת לשלט  

המילה   םע
, או  " "ישראל

מתחת למפת  
א"י, או על  
  דגל ישראל

את המעטפה  
 הבאה

 . 5עזר תחנה 
,  גוזרים את האירועים 

במעטפה  ושמים מערבבים 
 ביחד עם ההנחיות לחידה

 

את    מצאוסדרו את האירועים הבאים לפי הסדר הכרונולוגי שלהם ו
או פריט שקשור אליו שמסתתר בבית על   , השביעיהשנה של האירוע 

 מנת לפתור את החידה הבאה
 

 : : סדר האירועים הכרונולוגיתשובה 
 הקונגרס הציוני הראשון בבאזל  .1
 הקמת קק"ל .2
 בלפור הצהרת  .3
 הספר הלבן השלישי  .4



 קרן קימת לישראל

 אתר חלון ירוק לצעירים|    החטיבה לחינוך ולקהילה

 
 

7 

מספר  
 ושם  תחנה

מיקום  
 ות המעטפ

 נוסח החידה עזרים 

 

 הקמת המצפים בנגב  .5
 הנקודות א "הקמת י .6
 הכרזת העצמאות על ידי דוד בן גוריון  .7
 ההכרזה על ירושלים כבירת ישראל  .8

 

 –  6תחנה 
מגילת  

 העצמאות 

   להחביא יש 
ליד או  

מאחורי  
מגילת  

  העצמאות
מעטפה עם  

כרטיסיות  
.  המשימה

  ם לשי אפשר 
  התוך קופסב

עם מנעול  

הכרטיסיות  מדפיסים את 
את מגילת   ת שמייצגו

, מערבבים  גוזרים    העצמאות, 
   .במעטפה  ושמים

 
מגילת  את כרזת מדפיסים 
 « מכאן עצמאות

https://tinyurl.com/ya4pukfl  

 ותולים בבית 
   

סדרו את   , לפניכם רשימת נושאים שמופיעים במגילת העצמאות
תזכו לחתום את   , הפתקים לפי סדר הופעתם במגילה ואם תצליחו

 שמכם במגילה.  
 

 :תשובה

https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/indipendent_day/treasure-hit/megila.PDF
https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/indipendent_day/treasure-hit/megila.PDF
https://tinyurl.com/ya4pukfl
https://tinyurl.com/ya4pukfl
https://tinyurl.com/ya4pukfl
https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/indipendent_day/treasure-hit/megila.PDF
https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/indipendent_day/treasure-hit/megila.PDF
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מספר  
 ושם  תחנה

מיקום  
 ות המעטפ

 נוסח החידה עזרים 

שלה שהקוד 
 . 1948הוא 
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מספר  
 ושם  תחנה

מיקום  
 ות המעטפ

 נוסח החידה עזרים 

מגילת   לזוכים  יםעניקמבודקים שהצוותים סידרו את המגילה נכון, 
 . לצרף את חתימתם למגילה עצמאות ומזמינים אותם

  תחנת סיום 
חתימה   –

מגילת  על 
העצמאות  

וסעודה  
 חגיגית 

)ואל תשכחו להכין פיתות מהקמח   מקנחים בארוחה חגיגית ושמחה  
להשמיע   מוזמניםגם  , שבה אתם .( . ולהניח את הבשר על האש.

 : ברקע שירים מתוך שירון העצמאות
along/-https://greenwin.kkl.org.il/features/holidays/independence/sing 

 

 

 .  שלכם משחקיםתמונות בצירוף  ,על המשחקתגובות  מכם נשמח לקבל

בריחה  המשחק באבל היא תוכל לסייע לכם  , כחולה, שהיא אומנם קטנה הקופס לקבלולזכות בהפתעה קטנה  אולי  ו יוכל השולחים

 הבא.

  mailto:Greenwin@kkl.org.il ש לשלוח אל:את החומרים י

 «זרים לחצו כאןלקובץ הע

 

 

https://greenwin.kkl.org.il/features/holidays/independence/sing-along/
mailto:Greenwin@kkl.org.il
https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/indipendent_day/escape-room.pdf

