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המתנחל-הצעיר
 המשחק את להציג גאה חינוכיים״ משחקים — ־הארץ200״
 ערכי את בתוכו המשלב משחק הצעיר״, ״המתנחל — החדש

 המשתתפים מיספר וקרב־מגע. אהבת־ישראל היהדות, הציונות,
מוגבל. אינו

 כל לפני בציציותיהם ויבדקו ביפה יחבשו המשתתפים הוראות:
. והטלה. הטלה
אחד. ליום ובסנדוויצ׳ים בשמיכות הצטייד לדרך. יוצא אתה .1
 אכול תגבורת. שתגיע עד סיבובים שני המתן למחסום. הגעת .2

בשירה. סנדוויץ
 לכפר ולהמציא הרוח נגד פעמים שלוש לירוק עליך ערבי. כפר ב.

עברי. שם

תתאמן.
סיבובים. שישה המתן ברכתו. את שולח קוקו הכהן מוהר״ר .10
 מהמישחק מתנחל עדיין מקנן העצים באחד לסבסטיה. הגעת .11

נכונה. הפותרים בין יוגרלו ביצים פרסי לאתרו. גסה הקודם.
.1 למשבצת מייד חזור לנגב. והגעת בדיר טעית טמבל, .12
 מול שיעמוד ומשתעל חיוור ילד שלח העיתונות. נציגי הגיעו .13

הקלגסים. של הרובים קני
 המתן בממשלה. המר זבולון להכללת חדש סיכוי נוצר !עצור .14

המגעים. לכישלון סיבובים שני
גאז. תן מכוניתך. מול קלגס עומד שוב .15

 מתוך וזלול קנה קר. אבטיח לך מוכר ומיסכן צולע זקן, ערבי .4
 תשלם אל העמים. שני בין אחווה רגשי יוצר שאתה הרגשה

אגורות. מעשרים יותר
 המשתתפים שאחד עד המתן מכוניתך. לפני עומד ציוני קלגס .5

 שיגמור כדי האגדי הגיבור את אליך וישלח 16 למשבצת יגיע
לשיר. הקלגס. עם

הצטייד. ונייד. קל נשק היא האבן אבנים. גל .6
 קר. אבטיח עוד ואכול 4 למיספר חזור בהירהורי-זימה. חטאת ד.

לאונן. מותר
 המתן שכורה. המכונית אבל ניזוקים, אינם מיצווה שליחי .8

אחד. סיבוב
 באבנים השתמש מנוחתך. את מטריד האוייב של הליקופטר .9

— פגעת ולא יגעת תאמין, — ופגעת יגעת .6 במשבצת שאגרת

ופרצת... ופרצת, ופרצת, ופרצת, פריצות. מדגים האגדי הגיבור .16
 מנחה, שחרית, והתפלל תפילין מייד הנח אותך. לפגות באים .17

הארץ. על ושכב ידיעות-אחרונות, מעריב,
 מייד חזור אותך. יפנו לא לעולם פה פה? עושה אתה מה .18

הראשי. לשביל
צעדים. שני איתה והתקדם התורה את קבל גבעה. על עלית .19
השמיים. לב עד ובשירה בריקודים צא הטלוויזיה. הגיעה .20
 חזור לך! תתבייש .7 למשבצת אותך מחזיר הסיטרא-אחרא .21

אבטיח. עוד ואכול 4 למשבצת
לאוטו והמתן נמצא אתה בו במקום התנחלות הקם התעייפת. .22
להו אסור לעשן, מותר הביתה. אותך שיקחו צה״ל של בוסים ׳

כובעים. ריד
בטרמפים. הביתה חזור אותך. לפנות בא לא אחד אך .23
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