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רשימת משימות לחבלים 
(מי שמשמאל בוחר עבור מי שירד בנחש)

תאר/י בפנטומימה דבר שאת/ה רוצה להשתפר בו השנה.

שיר/י שיר המתאר סליחה או שינוי או התחלה חדשה.

ספר/י על מעשה לא כל כך יפה שעשית לחבר/ה השנה, 
ולא בקשת סליחה.

ספר/י על חבר/ה שביקש/ה ממך סליחה, ואיך זה הרגיש.

בקש/י סליחה מאחד מבני המשפחה על דבר שקרה השנה.

ספר/י על דבר שמפריע לך בבית והיית רוצה שהמשפחה תשנה יחד 
בשנה הקרובה. 

חשב/י על דבר הנמצא בסביבתך (בשכונה, עיר, ישוב) המפריע לך, 
וחישבו יחד כיצד ניתן לשנות אותו.

ספר/י על מעשה שאת/ה עושה שאת/ה יודע/ת שההורים או האחים לא 
אוהבים.

ספר/י על חפץ שאת/ה רוצה לתרום או לזרוק לקראת השנה החדשה. 

ספר/י על דבר שקרה לך בזמן האחרון בבית ופגע בך או ציער אותך. 

שאל/י את ההורים שאלה על מנהג של יום כיפור שאת/ה לא מבין/ה.

שתף/י את המשפחה: קשה לי לסלוח על…. קל לי לסלוח על…

שתף/י את המשפחה: למה לדעתך חשוב לסלוח?

שתף/י את המשפחה: מה יותר קשה לדעתך – לבקש סליחה או לסלוח?

 

על המשחק סולמות וחבלים ב-60 מילים
מסתבר שלמשחק הילדים חוצה הדורות יש מן המשותף עם יום כיפור!

המשחק שהומצא בהודו לפני מאות שנים, קשור באמונה ההודית כי מעשיו 

הטובים של האדם הצדיק מובילים אותו דרך רצופה סולמות, הממחישים 

בדרכו  מזמנים  הרשע  האדם  של  הרעים  מעשיו  בעוד  מעלה,  עלייתו  את 

חבלים המעכבים את התקדמותו.  

לפניכם גרסה ישראלית למשחק סולמות וחבלים, המתאימה לשיח משחקי 

בנושא סליחות, שינויים והתחלות חדשות במשפחה.

שנים,  אלפי  לפני  מהיום,  בשונה  הידעת? 

היה  העברי  השנה  בלוח  הראשון  החודש 

חודש ניסן, חודש האביב, במהלכו ציינו את 

חג הפסח. בתקופה קדומה זו, חודש תשרי 

העברי.  השנה  בלוח  השביעי  החודש  היה 

שיבת  בימי  רק  לחודש  ניתן  'תשרי'  השם 

שמות  בהשראת  בבל,  גלות  לאחר  ציון, 

החודשים הבבליים. המילה 'תשרי' לקוחה 

מן המילה 'תשריתו' שמשמעותה 'התחלה' 

בשפה האכדית העתיקה.

במהלך עונת הסתיו החקלאים אוספים את  הידעת? 

גידולי השדה, ואת הפירות אשר הבשילו במהלך הקיץ 

ועל-כן חג סוכות נקרא גם חג האסיף. לפעולת הקטיף 

של חלק מפירות הקיץ שמות מיוחדים: בציר הוא שם 

וגדיד  התאנים  קטיף  שם  הוא  ארייה  הענבים,  קטיף 

החקלאים  סוכות  חג  בסוף  התמרים.  קטיף  שם  הוא 

הגידולים  שדות  את  שירוו  גשמים  לירידת  מקווים 

הבאה  בפעם  אז  החדשה.  בשנה  שנטעו  והמטעים 

שתנגסו בתאנה או בענבים, זכרו שהסתיו לא מתאפיין 

רק בשלכת ונשירת עלים, אלא גם באסיף הגידולים.

יותר  בתנ"ך  מופיע  'כיפר'  הפועל  הידעת? 

המוכר  בהקשר  השאר,  בין  פעמים,  ממאה 

הּוא  ִרים  ֻפּ ִכּ יֹום  י  "ִכּ הכיפורים:  מיום  לנו 

אחת  לפי  ֱאלֵֹהיֶכם".  ה'  ִלְפֵני  ֲעֵליֶכם  ר  ְלַכֵפּ

הסברות, המשמעות המקורית של כיפר הוא 

את  המכסה  פֹור  הְכּ כמו  ו'הסתיר',  'כיסה' 

של  זו  משמעות  לפי  קר.  בבוקר  האדמה 

המילה, לא ניתן להעלים או למחוק לחלוטין 

מעשים רעים, אך באמצעות אמירת סליחה 

ושינוי ניתן לכסות אותם ולהמשיך הלאה.  

רשימת משימות לסולם
(מי שמימין בוחר עבור מי שעלה בסולם)

תאר/י בפנטומימה מעשה שאת/ה גאה שעשית בשנה האחרונה. 

תאר/י בפנטומימה מעשה שאת/ה אוהב/ת שאבא או אמא עושים.

ספר/י על דבר שהשתנה בחיים שלך השנה. 

ספר/י על דבר שאת/ה רוצה שיקרה לך בשנה הקרובה. 

הראה/י לבני המשפחה יצירת אמנות שיצרת השנה ואת/ה אוהב/ת 
במיוחד.

הראה/י לבני המשפחה חפץ שנמצא בבית שאת/ה אוהב/ת במיוחד 
וספר/י מדוע.

ספר/י על מעשה טוב שעשית עבור חבר/ה השנה.

ספר/י על תכונה טובה שאת/ה רוצה לקחת מבן/ת משפחה אחר/ת.

ספר/י על דבר שלמדת לאחרונה מאחד מבני המשפחה.

ספר/י על דבר שאת/ה רוצה לעשות עם המשפחה בשנה הקרובה.

ספר/י על דבר חדש שהיית רוצה ללמוד לעשות בשנה הבאה.

ספר/י על משהו שאת/ה אוהב/ת לעשות עם אחד מבני המשפחה.

אחל/י איחול לאחד/ת מבני המשפחה לשנה הקרובה.

הכוח  שיהיה  רוצה  היית  מה  לבית,  על  גיבור/ת  מצרפים  היינו  אם 
המיוחד לו/ה?

הכנות למשחק 
וחיילי  קובייה  השאילו  המשימות,  דף  ואת  המשחק  לוח  את  הדפיסו 

משחק כמספר בני ובנות המשפחה (ממשחק אחר). 

הוראות המשחק
ראשון  להגיע  היא  המשחק  מטרת  חייל.  מקבל/ת  משפחה  בן/בת  כל 

שמראה  הנקודות  מספר  לפי  נעשית  ההתקדמות  האחרונה.  למשבצת 

הקובייה. כאשר בן משפחה מגיע למשבצת עליה מצויר סולם הוא עולה 

במעלה הסולם עד למשבצת אליה ראש הסולם מגיע, ומי שיושב מימינו 

בוחר עבורו משימה מרשימת הסולם. כאשר בן משפחה מגיע למשבצת 

עליה מצויר תחילתו של חבל הוא יורד עד למשבצת אליה מגיע קצה 

כאשר  החבלים.  מרשימת  משימה  עבורו  בוחר  שמשמאלו  ומי  החבל, 

מגיעים למשבצת סימן שאלה קוראים את אחד ממשפטי 'הידעת'.

סולמות וחבלים  
ליום כיפור משפחתי


