ערב צה"ל
מסדרים את  04העובדות והשאלות על הרצפה בצורה כזו (עם רווחים בניהם):

מחלקים את הילדים לשתי קבוצות ,כל נציג קבוצה צריך להתקדם על הניירות ולהגיע לסוף כאשר כל
פעם שהוא על דף הוא צריך להקריא את העובדה ובעזרת הקבוצה להחליט אם היא נכונה/לא נכונה או
לענות על השאלה.
אם הקבוצה ענתה נכון הנציג יכול להמשיך להתקדם אם לא הוא חוזר אחורה .וכך הלאה עד שיש קבוצה
מנצחת .לסדר את העובדות הנכונות ככה שתהיה אפשרות להתקדם..
אפשר לשנות את רמת השאלות והעובדות בהתאם לגיל הילדים.
שאלות ועובדות:
.1מהו ערוץ הרדיו שקשור לצה"ל? (גלי צה"ל)
.2מהם ראשי התיבות של צה"ל? (צבא הגנה לישראל)
.3הכומתה החומה שייכת לגבעתי (לא נכון ,הכומתה החומה שייכת לגולני)
.0לוף הוא בשר משומר שהיה חלק ממנת הקרב (נכון)
.5צהל הוא הצבא היחיד בעולם שיש בו שירות חובה לנשים (נכון)
.6באיזה צבע הנעלים של הצנחנים? (אדום)
.7מהם ראשי התיבות של נח"ל? (נוער חלוצי לוחם)
.8תג היחידה של גולני הוא עץ זית (נכון)
.9איך נראת הכומתה של חטיבת כפיר? (מנומרת)
.14עיסוקה של חיל ההנדסה הוא להגן על הגבולות הימים שלנו (לא נכון)
.11ראשי התיבות של סמ"ר הם סמל ראוי להערכה (לא נכון ,ראשי התיבות הם סמל ראשון)
.12נגד הוא חייל בשירות קבע שלא עבר קורס קצינים (נכון)
.13מה הוא שוחר? (חניך בקורס קדם צבאי)
 .10מהם ראשי התיבות מצ"ח? (משטרה צבאית חוקרת)

 .15חיילי חיל המודיעין אחראים על אכיפת משמעת חיילי צה"ל( .לא נכון ,המשטרה הצבאית אחראית
לכך)
 .16מהו צבע הכומתה של חיל השריון? (שחור)
 .17טנק המרכבה הוא תוצר ישראלי (נכון)
 .18כיפת ברזל היא מערכת ליירוט רקטות קצרות טווח (נכון)
 .19מה הוא מבצע עמוד ענן? ?(מבצע צבאי של צה"ל ברצועת עזה)
.24מהו דובר צה"ל ? (חטיבה באגף המבצעים המייצגת את צה"ל במגעיו עם הציבור והתקשורת)
 .21עיטור הגבורה הוא העיטור הגבוה ביותר שניתן בצה"ל (נכון)
 .22מה תפקידה של יחידה ( ?669חילוץ טייסים שנפלו בעומק האויב וכן בחילוץ מטיילים וחיילים
במצוקה).
 .23בין איזה מדינות נערכה מלחמת ששת הימים? ( בין ישראל לבין מצרים ירדן סוריה ולבנון שנעזרו
בעוד מדינות ערביות)
.20מי הרמטכ"ל הנוכחי של צה"ל ומה דרגתו? (רב אלוף בני גנץ)
 .25צה"ל הוקם ב 26למאי  1908כשבועיים לאחר קום המדינה( .נכון)
.26מי היה הרמטכ"ל הראשון של צה"ל? ( יעקב דורי)
 .27מי היתה ראש הממשלה בזמן מלחמת יום הכיפורים? (גולדה מאיר)
 .28בנות מורשות להתגייס לצבא בתור לוחמות רק במג"ב (לא נכון אפשר גם לחיל התותחנים ,קרקל
וכ'ו)..
.29איזה חיל לובש מדים לבנים לעיתים? (חייל הים)
 .34מהי מורנה ? (סירת פשיטה של חיל הים)
.31מהו הכלא הצבאי המפורסם ביותר? (כלא שש)
.32מיהו המרגל הישראלי שנתפס והוצא להורג בסוריה? (אלי כהן)
 .33היכן התנהל הקרב הקשה מכל בירושלים במלחמת ששת הימים? (גבעת התחמושת)
 .30מהם ערכי היסוד בצה"ל? (-הגנת המדינה ,אזרחיה ותושביה– .אהבת המולדת ונאמנות למדינה.
כבוד האדם..35הרבנות הצבאית הוקמה רק בשנות ה( 84לא נכון הוקמה ב)1908
 .36מהו בה"ד ( ?1בסיס הדרכה להכשרת קצינים בצה"ל)
.37מהו תפקידה של משקית הת"ש? (טיפול וסיוע בבעיות אישיות כגון קשיים כלכלים חברתיים
ומשפחתיים)
 .38מהם ראשי התיבות של מש"ק? (מפקד שאינו קצין)
.39חובל הוא מי שאחראי על השער בכניסה לבסיסי חיל הים (לא נכון -חובל הוא קצין בכלי שיט)
.04מיהו גשש? (אדם שתפקידו לעקוב אחרי בני אדם או חיות באמצעות העקבות והשינויים שהם
משאירים בשטח)

