
 בס"ד
 פריםמאגר הפעולות והצ'ו –אתר תנועת אריאל 

 http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680 תנועת אריאלההדרכה המקוון של  מרכז

 ת, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.פעולו

 כנסת..
 מלך גוי:

 האיחוד האירופאי החליט להביא מיליון דולר לכל משפחה של מחבל מתאבד.

 לך שני צעדים אחורה.

 מלך יהודי:

 הכנסת אישרה חוק למען נכים לעשות אוטובוס של נכים. 

 לך שני צעדים קדימה

 מלך המשיח:

 חוקי המדינה הם חוקי התורה.

 קבל זכות שמיים.

 

 ישיבה...
 

 :מלך גוי

 המלך גזר שאסור ללמוד תורה. הישבה נסגרה.

 צעדים אחורה. 4לך 

 מלך יהודי:

 לאחזקת הישיבה. ₪ 500קבל תקציבים של 

 מלך המשיח:

 לבניית בניין חדש לישיבה וזכות שמיים. ₪ 1000קבל 
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 משטרה..
 מלך גוי:

 השוטרים הבריטים לא נתנו לך לעלות לארץ..

 חזור לתחילת המשחק.

 י:מלך יהוד

 המשטרה עצרה אותך כי הקמת גבעה חדשה בארץ ישראל. שוחררת בערבות.  

 לקופה ₪ 200שלם את הערבות 

 מלך המשיח:

 השוטר אמר לך לעצור בעזרה של בית המקדש.

 התקדם שני צעדים קדימה.

 

 בית הספר..
 מלך גוי:

 המלך אסר ללמוד יהדות ולפתוח בתי ספר יהודיים. 

 ר כעונש על ניסיון לימוד בסתר.וחכה תו ₪ 100שלם קנס 

 מלך יהודי:

 המלך אישר לימודים של יהדות וחגים פעם בשבוע. 

 צעדים קדימה. 3לך 

 מלך המשיח:

 בכל בתי ספר לומדים תורה ומחנכים בחינוך יהודי לתורה ומצוות

 קבל זכות שמיים.
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 צבא..
 מלך גוי:

 הצבא הרוסי עשה פוגרום ביהודי הכפר.

 השאר שני תורות במקום.

 מלך יהודי:

 הצבא מנע פיגוע רב נפגעים.

 תתקדם לבית הכנסת לבקש הגומל.

 מלך המשיח:

 כבשת את ג'נין ורמאללה. ארץ ישראל השלמה בידינו

 קבל זכות שמיים.

 

 תקשורת..
 מלך גוי:

 פרסמו בעיתונים קריקטורות וכתבות אנטישמיות, היהודים נרדפים.

 אחורה. לך שלושה צעדים

 מלך יהודי:

 בתקשורת לעגו לכך שחיילים יצאו כדי לא לשמוע שירת נשים.

 צעדים אחורה 4חזור 

 מלך המשיח:

 נפתח עוד ערוץ יהודי בטלוויזיה.

 קבל זכות שמיים והתקדם צעד קדימה
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 בית המשפט..
 מלך גוי:

 רצית לעלות לארץ והשופט קבע שתכנס לכלא שנתיים.

 תורות.לך לכלא ותישאר שני 

 מלך יהודי:

 סתימת פיות. - 7בית המשפט החליט לסגור לסגור את ערוץ 

כל הקבוצה צריכה לשתוק עד התור הבא ועל כל אחת 
 .₪ 100שמדברת משלמים 

 מלך המשיח:

 היית עד במצוות קידוש החודש.

 קבל זכות שמיים.

 

 
 

מלך 

 גוי
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