
 הגרסה התנועתית למשחק
׳המתיישבים של קטאן'

קלפי 
פיתוח



דמויות

יחיאל אליאש
 יחיאל אהרון אליאש

 ייסד את משמרות אליצור
 והיה אחראי על הפלוגות

 הדתיות בהגנה. 
 היה מייסד בני עקיבא. 

איש חולם ומגשים.



דמויות

 מתתיהו
רוטנברג

 ממנהיגי התנועה דתית הלאומית 
 בישראל  לאחר קום המדינה. 

 ממייסדי “בני עקיבא” העולמית. 
 היה המזכ”ל הרשמי הראשון 

של תנועת בני עקיבא בישראל.



דמויות

הרב אברהם 
צוקרמן

 היה שותף בהקמת ישיבת
 בני עקיבא הראשונה בכפר הרא”ה

 ולאחר פטירת הרב נריה
 התמנה לראש הישיבה

ולראש מרכז ישיבות בני עקיבא



דמויות

 הרב אברהם
יצחק הכהן קוק
 היה הרב הראשי האשכנזי הראשון

  בארץ ישראל, פוסק, מקובל, 
 הוגה דעות, משורר

 ומנהיג  בארץ ישראל. 
 נחשב לאבי הציונות הדתית

 וממעצבי השקפתה. 



דמויות

האדמו”ר החלוץ
רבי ישעיהו שפירא

 פעל בקרב הציבור החסידי
 וקרא לעלייה לארץ ישראל.

 היה מנהיג חסידי ציוני נלהב, 
 ממנהיגי תנועת העבודה

 של הציונות הדתית.



דמויות

שלום קרניאל
 היה חלוץ, תלמיד חכם ומשורר.

 מייסד גרעין ‘השומר הדתי’ בפולין,
  מזכיר ‘קבוצת אברהם’, 
מעורכי העיתון ‘זרעים’.



דמויות

 שלמה זלמן
שרגאי

 ממייסדי תנועת ‘תורה ועבודה’
  ו’הפועל המזרחי’ וממנהיגיה. 

 היה חבר הנהלת
 הסוכנות היהודית בירושלים
וראש מחלקת העלייה שלה.



דמויות

 הרב משה צבי
נריה

 היה מראשי תנועת בני עקיבא
 ומנהיגה הרוחני של התנועה

 שנים רבות. 
 ערך את ביטאון התנועה ‘זרעים’ 

 וכתב כמה משירי התנועה, 
ובהם אף את המנון התנועה.



דמויות

שרה שטרן קטן
 הקימה את סניף בני עקיבא

 בעיר לודז’, 
הובילה את הברחת היהודים מפולין 

 והייתה יו”ר תנועת ‘אמונה’
וחברת כנסת מטעם מפלגת המפד”ל.



נקודת ניצחון

 בני עקיבא
 העולמית

 תנועת בת של תנועת הנוער
  בני עקיבא בישראל 
אשר פועלת בתפוצות

1 נקודת ניצחון



נקודת ניצחון

 עיתון זרעים
 עיתון חודשי של בני עקיבא. 

 מעביר תכנים על 
 אידאולוגיית  התנועה

 ומסכם אירועים משמעותיים 
מלוח השנה התנועתי.

1 נקודת ניצחון



נקודת ניצחון

1 נקודת ניצחון

 ישיבות ואולפנות
בני עקיבא
 רשת חינוכית ציונית דתית

 שהוקמה ע”י חברי בני עקיבא
 ופועלת בדרכה.

עומד בראשה הרב חיים דרוקמן.



נקודת ניצחון

בית בני עקיבא
 בניין הקבע של הנהלת בני עקיבא. 

מרכז הפעילות היומיומית של התנועה 
 והמקום לכל אירוע או פעילות. 

הלב הפועם של התנועה!

1 נקודת ניצחון



קלפי קידום

הציבו 2 שבילים 
חדשים על הלוח

שבילים



קלפי קידום

 בחרו 2
 אבני יסוד

 מקופת ההנהלה
ניתן להשתמש בקלפים אלו מייד.

דלת פתוחה



קלפי קידום

 כאשר הקבוצה מחליטה
לשחק את קלף המונופול

  עליכם לבחור

 באחת מאבני יסוד
 כל שאר הקבוצות חייבות

 להעביר לכם את כל אבני היסוד
מהסוג שבחרתם.

מונופול



קלפי קידום

 בחרו את אחד
השבטים שלכם על הלוח. 

הורידו אותו מהלוח 
 והעמידו במקומו

סניף חדש!

הרחבה


