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הסבלנות מרה 
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- פתגם אתיופי

מאוזן
2. שם הדגן ממנו מייצרים את הלחם המסורתי באתיופיה

4. שכנתה הדרומית של מדינת אתיופיה

7. לחם אתיופי  

10. המאכל האתיופי המסורתי

11. לאיזה חג עברי קוראים גם "בעל מצלת"?

13. נהר באפריקה שיוצא מאתיופיה

14. רכס הרים בצפון אתיופיה

15. יין דבש אתיופי

16.  איזה מבצע ישראלי להעלאת יהודי אתיופיה קדם למבצע 
שלמה? )3,4(

20. השפה הרשמית של אתיופיה

21. משחקת את אסתי צגאי בתוכנית קופה ראשית

מאונך
1. איזו להקה הקימו אילק סהלו ואורי אלמו? )3,4,3(

3. מלכת היופי הישראלית לשנת 2013 )6,4(

5. מי היה חבר הכנסת האתיופי הראשון? )4,5(

6.  מי שרה "ואולי, גם בכופרים הכי גדולים נחבאת אל כלים פיסה 
קטנה של אלוהים"?

8. למי קוראים "ְׁשּיֵֵמאלָה, ְׁשּיֵֵמאלָה, ַאגֵָראִצ'ין ְאיֵרּוָסלֶם ֵּדְהנָא?"

9. הזוכה בעונה החמישית של האח הגדול

12.  שמו העממי של חג המהלל החוגג את חידוש הברית בין העם 
היהודי והאל

13. גלימה מסורתית לנשים המעוטרת ברקמה

17.  שם זה ניתן למאובן דמוי אדם שהתגלה באתיופיה והוא בן 4 
מיליון שנה

18. הפרח הלאומי של אתיופיה

19. כיצד קוראים למנהיג הרוחני, הכהן או הרב במסורת האתיופית?

22. שפה שמית עתיקה ממנה התפתחו השפה האמהרית והתגרית
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מבצע שלמה 

חג  הְסְגד

אמהרית 

 אדיס-אבבה

געז 

מנקלה 

חסידה 
ְׁשּיֵֵמאלָה

קמיס 

ירושלים
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יעקב פייטלוביץ

אינג'רהאינג'רה
מאכל מסורתי

שבט דןשבט דן
ֶּיֵת  ּוֹג'וֹ- ב ג

לוסי 

יוסף              הלוי 

על קצה המזלג

מחנך ואיש ציבור

קהילת ישראל-
 כינוי לקהילת

יהדות אתיופיה

 חג עתיק של
 קהילת יהודי

אתיופיה

 מבצע עליית יהודי
 אתיופיה לישראל בשנת

1991

 שפה שמית הנפוצה
בצפון מרכז אתיופיה

עיר הבירה של אתיופיה

 שפה עתיקה ממנה
 התפתחו השפות

השמיות באתיופיה

 משחק לוח
אסטרטגי

שמלת נשים מסורתית

 אימפריה קדומה ששלטה
מאתיופיה בעת העתיקה

 מזרחן וחוקר
 יהדות אתיופיה

 חבל ארץ היסטורי
בצפון מזרח אפריקה

 כהן, רב
ומדריך רוחני

 בקתה עגולה
עשויית בוץ וקש

 השם שניתן לגולגולת דמוית אדם בת
 4,000,000 שנה שנמצאה באתיופיה

 והיא החוליה העתיקה ביותר שנמצאה
באבולוציה של האדם

 חוקר, משורר ומטייל ידוע. מראשוני
המכירים ביהדותם של יהודי אתיופיה

נעים להכיר



 משחק המנקלה 
)ּגֵבֵּטָה באמהרית(

והאהובים  העתיקים  אחד המשחקים  הוא  הָמנְָקלַה  משחק 
בעולם כולו. גרסאות בנות למעלה מאלף וארבע מאות שנה 
נמצאו באתיופיה, באריתריאה, ובמרוקו, אך ייתכן שהמשחק 
כי על אבני מקדש לוקסור במצריים  יותר. נראה  עתיק עוד 
הבנאים חרטו גרסה קדומה של המשחק, עוד בימי רעמסס 

השני - לפני שלושת אלפים ומאתיים שנים.

העשרים  המאה  של  השבעים  בשנות  שנערכה  ברשימה 
נמנו לא פחות מארבע-מאות גרסאות שונות למשחק. חלקן 
או  מט,  השח  משחק  כמו  ומורכבות  קשות  וחלקן  פשוטות 
משחק הגֹו הסיני. הגרסה המוצעת כאת, מקורה באתיופיה, 
והיא מתאימה לשני שחקנים מגיל שבע ומעלה למרות שחוקי 
המשחק פשוטים לכאורה, בעזרת תכנון וחשיבה אסטרטגית, 

הוא הופך לקרב מוחות מאתגר ומותח.

צורת המשחק שואבת השראה ממלאכת הזריעה החקלאית. 
לוח המשחק מורכב משתי שורות מקבילות של שש גומות, 

ושתי גומות גדולות בצדדים המשמשות כקופה. 

הוראות משחק:

המשחק מיועד לשני שחקנים.	 

ושתי 	  זהות  גומות   6 עם  לוחות  משני  מורכב  המשחק 
הגומות הגדולות בצדדים משמשות כקופה. 

לכל שחקן קופה משלו.	 

מתחילים את המשחק כאשר בכל גומה יש 4 חרוזים.	 

כל שחקן בתורו בוחר אחת מהגומות מהצד שלו, אוסף 	 
לידו את כל החרוזים שבתוכה ומתחיל להעביר חרוזים 

מגומה לגומה נגד כיוון השעון, חרוז אחד בכל גומה. 

ומגיעים לקופת היריב, לא מניחים חרוז בתוכה 	  במידה 
אלא ממשיכים לגומה הבאה.

שלו, 	  בקופתו  נופל  השחקן  של  האחרון  והחרוז  במידה 
השחקן זוכה לתור נוסף.

במידה והחרוז האחרון של השחקן נופל בגומה ריקה של 	 
הצד שלו, השחקן רשאי לרוקן את כל החרוזים מהגומה 
אותם  ולשים  הגומה,  אותה  מול  שנמצאת  היריב  של 

בקופתו.

את  לרוקן  מצליח  כשאחד השחקנים    המשחק מסתיים 
כל הגומות של הצד שלו.

של  יותר  רב  מספר  לאסוף  שהצליח  זה  הוא    המנצח 
חרוזים.

אזהרה: ברגע ששולטים בחוקים המשחק עלול להיות ממכר!



יונה בוגלה, התחיל, כמו כולנו, כתלמיד. 
הוא לא שיער אז שלימים יחנך על ברכיו דור שלם 

של תלמידים שישאבו ממנו את הכוח לשלוט בגורלם 
ובעתידם ולצאת למסע נדודים מפרך מאתיופיה לישראל.

BAC.ORG.IL חפשו את הפודקאסט, והאזינו

דף צביעה

https://www.bac.org.il/

