
 לעצמאות יוצאים

  בריחה למשחק עזרים

   1 'תחנה מס 

תק  את הפ  למשתתפים בתחילת המשחק מסרו  – פתיחה פתק ה  להורים:

תמונה של עץ אלון  ו סמל הפלמ"ח את   מעטפה המכילה  המודפס שכאן בצירוף

 . והנחיות לתחנה הבאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]השג את  

תשומת  

הלב של  

הקוראים  

באמצעות  

ציטוט  

משמעותי  

מהמסמך,  

או השתמש  

בשטח זה  

כדי  

להדגיש  

נקודת  

מפתח. כדי  

למקם  

תיבת  

טקסט זו  

בכל מקום  

בעמוד,  

פשוט גרור  

 אותה.[ 

 

 

לשים  

במעטפה  

ולמסור עם  

לרגע  תנויאאתם מוזמנים לחזור 

משמעותי בחיי העם היהודי. ביום שישי, 

יצאו חברי "מנהלת  ,בשעות הצהריים

ששימש  ,העם" מבית קק"ל בתל אביב

של "מועצת העם" )הכנסת  ןמקום כינוס

הזמנית( ו"מנהלת העם" )הממשלה 

למוזיאון תל אביב  ,הזמנית הראשונה(

להכריז על הקמתה של מדינת ישראל. 

ה נעלמו זהמיוחד החלק מהנוכחים ברגע 

מהמסמך שלפניכם ועליכם לנסות למצוא 

על מנת  ,החידות הבאות דרךאותם 

שנים לעצמאותה של  72שנוכל לחגוג 

 מדינת ישראל. 

 !אז צאו לדרך ,לרשותכם חצי שעה

"עם שאינו יודע את עברו גם זכרו, 

  ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"

זה המשפט את האת האיש שאמר  מצאו 

 .הוא קשורשאליו ארגון את הו

 



 הפתיחה פתק 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

חיוני החידה הבאה מחכה לכם מתחת למוצר  

להכין מאחד ממרכיבי הסמל  אפשרלקיומנו )ש

תוכלו להכין ממנו . אם תרצו שבתמונה(

מאכלים רבים וביניהם מאכל מסורתי במטבח  

 המזרח תיכוני.

------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     היסטוריות דמויות  –  2מס'  תחנה 

 את המעטפה מתחת/בתוך קמחשימו   ורים:לה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 לקפל                              לגזור        לקפל                                              

 מ חוזה המדינה  1 בנימין זאב הרצל

נשיאה הראשון של  2 יצמן חיים ו
 מדינת ישראל 

 א

פרופ' צבי הרמן 
 שפירא 

הוגה הקמתה של  3
 קק"ל 

 ח

הברון אדמונד דה  
 רוטשילד 

אבי הידוע/הנדיב   4
 שוב יהי 

 ו

ראש הממשלה הרביעי   5 גולדה מאיר 
 במדינת ישראל 

 ר

ראש ממשלה ושר  6 דוד בן גוריון 
הביטחון הראשון  

 במדינת ישראל 

 י

 ה  גואל האדמות 7 יהושע חנקין 

 ס יה השפה עבריתמח 8 אליעזר בן יהודה 
 ה  אם היישוב  10 הנרייטה סאלד 

 פ היער  אבי 9 יוסף וייץ 

לפניכם שמות של אישיים שונים שהשפיעו על 

מצאו את ההגדרה המתאימה לכל  .ההיסטוריה שלנו

דמות. מאחורי כל דמות מסתתר מספר סידורי שלפיו 

מאחורי כל את האותיות הכתובות סדר עליכם ל

כשתרכיבו את התשובה תדעו היכן נמצאת  - הגדרה

 . חידה הבאהה

 (שימו לב שהדמויות בצבע חום וההגדרות בצבע כחול)

 ה!-ח-ל-צ-ה-ב



 

   התקווה באתב"ש  –  3מס'  תחנה 

 . הספה מאחורי  המעטפה אתהחביאו   להורים:

פענחו ו ואת לוח האותיות שהכנו לכם  עמוקה  קחו נשימה

   את הכוכב הבא... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דקמיצ זמט לכ זפק שכשש וטמיצ טוב מצפקמ צפיממצ פכותאמ יעגס 

כהמפט הפומצ זפק כת תשקצ אדפפאמטפ צאדפפצ שא בטפא 

 תכוממי כצמא זי ספובמ שתגהטפ תגה המפט פמגפבכמי.

זכ  משבטא תכוממי פתגשז צלגמעפ שלטחא שתפט גבי

צאדפפצ לציטפט צכתפימ בכ יקמטא מבגתכ. צאדפפצ צמת 

בכ צבמג אדפפאטפ, בסמשג ציבפגג טואכמ רגחצ ידפהגא 

במג עצ במיב לציטפט צאטפזצ צהמפטמא פצול צגה תמישג. 

 טפט ימפי צדיא ציקמטצ.כצי

 יהתפ תא צרינגממצ בכ בי צבמג פצפגמקפ זבג יצאפהתה

)גיע: יפהג  לקמ כצרמז כיפהג בשפ יחאאגא צסמקצ צשתצ.

 סמפטמ כזע צתב(



 

 

 הצורך... מומלץ להדפיס בנפרד ולחלק בהתאם לגיל/ – קרא כתב אתב"ש מ

 כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

 ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
 

 

   ישראל   –  4מס'  תחנה מספר 

"על האש"   כינו ליד/מתחת למוצר בשרי שת  המעטפה את  החביאו להורים:

 . בסוף המשחק

תמצאו  אחרי ש מצאו את המילה המשותפת לכל התמונות. 

 חפשו בבית את המילה על מנת למצוא את החידה הבאה! 
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___________________________________________________________________ 

 

 ם אירועים היסטוריי –  5 מס' תחנה 

, או  שתכינו בכרזה"ישראל"   למילה מתחת החביאו את המשימה להורים:

 מתחת לדגל או מפת הארץ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקונגרס הציוני הראשון  
 בבאזל

 

 הקמת קק"ל 
 

 הצהרת בלפור 
 

 הספר הלבן השלישי 
 

 הקמת המצפים בנגב
 

 הנקודות  א"הקמת י
 

הכרזת העצמאות על ידי 
 דוד בן גוריון 

 

ההכרזה על ירושלים  
 כבירת ישראל 

סדרו את האירועים הבאים לפי הסדר הכרונולוגי 

 ,השביעיהאירוע  התרחש הבהשנה שמצאו את  .שלהם

או פריט שקשור אליו שמסתתר בבית על מנת 

 חידה הבאהפתור את הל



 

 לגזור את הפתקים ולערבב!לא לשכוח  להורים:

 

 העצמאות  מגילת  –  6מס'  תחנה 

 ( מכאן אפשר להדפיס אותה) לתלות את המגילה בבית.  להורים:

.  במגילת העצמאות נושאים שמופיעים ה לפניכם רשימת 

ואם   ,הופעתם במגילה את הפתקים לפי סדר לסדר  עליכם 

   .עליהזכו לחתום את שמכם ת , חותצלי

תקומת העם היהודי בארץ  
 ישראל 

חיבור להיסטוריה והמסורת  
היהודית שאחזה במולדת עד  

 שובם של החלוצים והמעפילים 
 כינוס הקונגרס הציוני העולמי 

הצהרת בלפור התומכת בהקמת  
 בית לאומי 
 ה השניי מלחמת העולם  

החלטת    –   בנובמבר   ט " כ 
על הקמת  המאוחדות  האומות  

 מדינה יהודית בארץ ישראל 
הכרזת העצמאות וסיום המנדט  

 הבריטי 
פתיחת שעריה של מדינת  

ה יהודית וקיבוץ  י ישראל לעלי 
 גלויות 

בקשה להכרה של האומות  
המאוחדות בפיתוחה של  

 המדינה הצעירה 
פנייה לעם הערבי לשלום  

וסיועם בפיתוח המדינה לצד  
לשלום עם ארצות  בקשה  

 שכנות 

https://tinyurl.com/ya4pukfl


קריאה לעם היהודי בתפוצות  
לעלות לארץ למען גאולת  

 ישראל. 
 חתימת מועצת העם הזמנית 

 

   https://tinyurl.com/ya4pukflלהדפיס את המגילה בנספח הבא או מהקישור:  אפשר   להורים:

 

 

 « לקובץ ההוראות למשחק, לחצו כאן

https://tinyurl.com/ya4pukfl
https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/indipendent_day/escape-room-instructions.pdf
https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/indipendent_day/escape-room-instructions.pdf
https://greenwin.kkl.org.il/files/ARTICLES/indipendent_day/escape-room-instructions.pdf

