
 
 

 

 

 

הצעה למשימה 
ם ית יכולת ניווט במאדבחינ

ם צוא מקור מימם, לידאמם לנווט באוטיסטרונם האחייצליך מא
ספקה? ת האילחה חללשיו נלאם שסויזור מחקר או אמל
ם. ידאמד בנו עוביל איגפן רצמ
סוף: אם ליכלמון עפה רצמב בצת הממות אדי לדכ

חליפת חלל

מחיר

10K 

מפה 

מחיר

10K 

מצפן קוונטרום

מח יר

10K 

ם:ימון ומאדפה רמצ
מה דומה?  

ם.ידאמבזו שפיה דומה לטופוגרמון הפה רצמב

מה שונה?  
מה: שיהמם בי. מפת הכוכץרדור האכמו שיש בב כציטי ידה מגנין שם אידאמל
ת לוגינא .ץרדור האם מכים שרואבימפת הכוכם שונה מידאמב

הצעה למשימה
ם יאי מאדול מזון בתנת גידבחינ

ק מות שתספיכץ מזון ברדור האתם מכיא יוכלו לקחת אם לידאמם שיטוסו לאוטיסטרונהא
ם, ידאמל מזון בדגתן לייך נם. אמעצל מזון בדגכו לטרצכן ים, ולמילם שחיילהם שם ל

ץ? רדור האל כתו שונה כל כך מזו שמדאש
סוף: אם ליכלמון עפה רצמב בצת הממות אדי לדכ

כלי גינון
מותאמים לחליפה

מח יר

חממה עם מערכת
ליצירת אור וחשמל

מח יר

דשן וזרעים

מח יר

10K10K10K 

ם:ימון ומאדפה רמצ
מה דומה?  

י המקומות נשם, ובידאמבלה שאמון דומות לפה רצמע בת הקרקפיה וצורגאוגרה
.אותחקלם ליילאדים איאם תנניר אג האוויי מזאתנ

מה שונה?  
מה: שיהמ

ת לוגינא .יגנר אורל חומין שם כל, ואץרדור האכבי שונה מזה שרטמוספיב אכם הרידאמב



ה למשימה עהצ
פואי פול ראות וטייה על הבררות עם שמידהתמודת הבחינ

 .ץרדור האכם בכניאשת כיפוארה רזזקקתם לעלו נים מה היה קורה אמכנו לעצמייד
ם שפיעידה מביכם בנויישי. מה גם שהקותידבם או לית חולבית לכלפשרות לין אם אידאמב
 .תיצורה קפדנם באוטימונאות הרירל בת ולשמור עילות גופנגוף ויש לעשות יותר פעיל הע
סוף: אם ליכלמון עפה רצמב בצת הממות אדי לדכ

100 K 

מוד ול רפואי

מח יר

80 K 

מכשירי כושר מותאמים
ל אימון אסטרונאוטים

מח יר

80 K 

ציוד רפואי

מח יר

 

   

 
 

 

   

 
חליפת חלל  

ם:ימון ומאדפה רמצ
מה דומה?  

 ,י המקומותנשם בל כושר יכולה להתקיירה עי-שמיא
תמדתקפואה מרישה קלה לר גדוכך גם היע

מה: שיהממה שונה?  
ת לוגינאם. ידאמץ וברדור האכם בינה שונית הקרמדה ורביכוח הכ

ה למשימה עהצ
ם יה על מאדת אנרגיריצייכולת לת הבחינ

יה. גרנר אציים לאוטיסטרונל האם, עידאמם בח חיים ולנהל אורי להתקיידכ
ם. מים הקייאבישעות המצמאיה בגרנר אצייל, ויש נן מפותחתייות אם התשתידאמב

 .ששמעות הצמאיה בגרנצור אמות יידא לם היכלמה ששיהמ
סוף: אם ליכלמון עפה רצמב בצת הממות אדי לדכ

80 K 

ממירי מתח

מחיר

20 K 

גנרטורים

מח יר

100 K 

פאנלים סולריים

מח יר

ם:ימון ומאדפה רמצ
מה דומה?  

ם.ידאמבזו שפיה דומה לטופוגרמון הפה רצמב

מה שונה?  
מה: שיהמ .ץרדור האכמו שיש בב כציטי ידה מגנין שם אידאמל

ת לוגינא .ץרדור האם מכים שרואבימפת כוכם שונה מידאמם בבימפת הכוכ



ה למשימה עהצ
ארץ ור הדת עם כבחינה של התקשור

ץ רדור האשר עם כף: הקציאופן רץ ברדור האשר עם כתקא יוכלו לם לידאמם באוטיסטרונהא
 .סרמסר לדקות בין מ 10ל ם שיהיה בהפרשי

 .תאזת כשורמות תקדכו לטרצם יאוטימונהר
סוף: אם ליכלמון עפה רצמב בצת הממות אדי לדכ

100 K 

אנטנה 

מח יר

30 K 

חיבור לאינטרנט

מח יר

60 K 

מחשבים

מחיר

 

   

 

   

ם:ימון ומאדפה רמצ
מה דומה?  

ת פה וגם שם.יפשרת אישית בין אשורא ותקטאם, דייתמשים מיסרת מרבעה

מה שונה?  
מה: שיהמת שורת תקם, לעומידאמייה מנחת לששרות אדקות בין התק 10ל תנה שהמ

ת לוגינא .ץרדור האכציפה בר

הצעה למשימה
ה ם בקבוצידם מבודות עם חיידבחינה של התמוד

 ,דבם בלעטים משינם עם אידאמם להיות ביכירתם צלו הייים מה היה קורה אמכנו לעצמייד
ם חיים הצורך בם? האיכלשפיע עיך זה היה מם. אכלם שירשפחה והחבי הממן, ובלזחד רוב הי

חי? רפרטיות הכם הצורך בחי? הארם הכייתרחב
סוף: אם ליכלמון עפה רצמב בצת הממות אדי לדכ

20 K 

שולחן קבוצתי

מח יר

10 K 

מש חקי חברה

מח יר

100 K 

מוד ול התבודדות

מחיר

ם:ימון ומאדפה רמצ
מה דומה?  

ת פה וגם שם.יפשרת אישית בין אשורא ותקטאם, דייתמשים מיסרת מרבעה

מה שונה?  
מה: שיהמת שורת תקם, לעומידאמייה מנחת לששרות אדקות בין התק 10ל תנה שהמ

ת לוגינא .ץרדור האכציפה בר



כרטיסיות ציוד

ום רפן קוונטמצ

10K 

מפה 

10K 

ת חללפיחל

 10K 
רימח רימח רימח

ח י מתרממי

80K 

ם יטורגנר

20K 

ם יים סולריאנלפ

 100K 
רימח רימח  רימח



 

כרטיסיות ציוד

אנטנה 

 100K 
 רימח

נט ראינטבור לחי

30K 
 רימח

ם ימחשב

60K 
רימח

ם יעשן וזרד

10K 
 רימח

ון י גינכל
פה ים לחלמותאמי

10K 
 רימח

ת כרחממה עם מע
ת אור וחשמל ריציל

10K 
 רימח



כרטיסיות ציוד

תי שולחן קבוצ

20K 
 רימח

ה י חברחקמש

10K 
 רימח

ות דול התבודמוד

 100K 
רימח

פואי ול רמוד

100K 
 רימח

ם ר מותאמיי כושרשימכ
ם אוטיונרטאימון אסל

80K 
 רימח

פואי יוד רצ

80K 
 רימח



 
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

וגילית חקרת כרטיסיות

מזל טוב!  מזל טוב! מזל טוב! 
...ת שית גילכרער שבמחק ...ת שית גילכרער שבמחק  ...ת שית גילכרער שבמחק

תש אח, והוא יוכל לשמם יש קרידאמב דקות 40שעות ו־ 24ת כם אורידאת מממי  25.19°, אם היידאל מבוב שסיר הת ציטיינ
ם.בייישתהמ יל פנמה עמאורך היי למדרוב; דומה לבקי  ,ץרדור האל כבוב שסיר הת ציטייקרוב לנ

גהלקה לך מיענל מסוכנות החל .ץרדור האכ , יש עונות אה מכךתוצ. כ23.44°א שהי

ף ₪לא 30"ס ע גהלקה לך מיענל מסוכנות החל , אך הן ץרדור האכפי שיש בם, כידאמב

תילוגנמה האשית המלטוב ף ₪ לא 10"ס ע
ת ילוגנמה האשית המלטוב

 .ב יותרמן רכות זאור

גה לקה לך מיענל מסוכנות החל
ף ₪ לא 20”ס ע

תילוגנמה האשית המלטוב

מזל טוב! 
 ...ת שית גילכרער שבמחק

מזל טוב! 
 ...ת שית גילכרער שבמחק

מזל טוב! 
 ...ת שית גילכרער שבמחק

 ,ינצפחמן דו־חמ 95%ל ם מכיידאמר בהאווי
םיזצן וגחמ 0.4%גון ו־רא 1.6%קן, חנ 3% תש אטום יכול לשמפן קוונצמ  38%־ם שווה לידאל משיכה שכוח המ

ינצדו־חמל הפחמן הבוה שגיכוז הם. הרנוספי ם!ידאמם באוטיסטרונהא  .ץרדור האל כשיכה שמכוח המ

רת האווים אצן הופכיל חממוך שיכוז הנוהר לפן שמבוסס עצטום? זהו מפן קוונצמהו מ גה לקה לך מיענל מסוכנות החל

ם.י חיילעם ובחימבור צל ערעים לידאמב .טידה מגנל שא עם ולטומיתנועת א ף ₪ לא 10"ס ע

גהלקה לך מיענל מסוכנות החל גהלקה לך מיענל מסוכנות החל תילוגנמה האשית המלטוב

ף ₪לא 20"ס ע ף ₪ לא 20"ס ע

תילוגנמה האשית המלטוב תילוגנמה האשית המלטוב



  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

וגילית חקרת כרטיסיות

מזל טוב! 
 ...ת שית גילכרער שבמחק

שוואה מוכות בהם נידאמטמפרטורות בה
עות בין ץ: הן נרדור האכלטמפרטורות ב

עמוצ, והמלותעמ 20־יוס לזלות צלעמ-140
 .לותעמ-63הוא  

גה לקה לך מיענל מסוכנות החל
ף ₪ לא 10"ס ע

ת ילוגנמה האשית המלטוב

מזל טוב! 
 ...ת שית גילכרער שבמחק

 ,ץרדור האכת שכן לכב לם הוא כוכידאמ
נו ים אידאמץ לרדור האסיעה מכמן הנכן זל

ם. די אלוח לשם בני לשדרוך מכא

גה לקה לך מיענל מסוכנות החל
ף ₪ לא 20"ס ע

ת ילוגנמה האשית המלטוב

מזל טוב! 
 ...ת שית גילכרער שבמחק

אה דומה צמי נעש בהוואמה מהר גדא
ם! ידאל מע שבה לקרקכבהר

גה לקה לך מיענל מסוכנות החל
ף ₪ לא 10"ס ע

ת ילוגנמה האשית המלטוב

מזל טוב! 
 ...ת שית גילכרער שבמחק

י דמוך מכם נידאמי ברטמוספיחץ האהל
יפת א חללם יוכלו לשרוד שם לדי אבנש

ץ. חל

גה לקה לך מיענל מסוכנות החל
ף ₪ לא 20"ס ע

ת ילוגנמה האשית המלטוב



5 5K 5 5 5K 5 5 5K 5 5 5K 5 
 ואט ואט ואט ואט

ל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמ

10 10K 10 10 10K 10 10 10K 10 10 10K 10 
 ואט ואט ואט ואט

ל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמ

50 50K 50 50 50K 50 50 50K 50 50 50K 50 
 ואט ואט ואט ואט

ל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמ

100 100K 100 100 100K 100 100 100K 100 100 100K 100 
 ואט ואט ואט ואט

ל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמ

200 200K 200 200 200K 200 200 200K 200 200 200K 200 
 ואט ואט ואט ואט

ל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמל גת סוכנות החללמ



 
 

 

 

 

 

 

הפתעה כרטיסיות

ת י למשבצ.לך
א ומתן" "מש

י ם.דהתק
ות תי משבצש

ת י למשבצ.לך
ת" ית וגילרחק"

ך יובה אלרקה

כות! בר
ר ת מחקבלת מלגיק
ס תוח משימה ע"יופ

100K 

כות! בר
ר ת מחקבלת מלגיק
ס תוח משימה ע"יופ

10K 

כות! בר
חקן רף למשימה של השטאת.ה מצ

שיושב מימינך! 
פות תתמי השם לו דשל



 

 
 

 

 

הפתעה כרטיסיות

י ם.דהתק
ות משבצ 5

ת י למשבצ.לך
ת" ית וגילרחק"

ך יובה אלרקה

כות! בר
תוח יר ופת מחקבלת מלגיק

ס משימה ע"
10K 

כות! בר
תוח יר ופת מחקבלת מלגיק

ס משימה ע"
100K 

כות! בר
חקן רף למשימה של השטאת.ה מצ

שיושב משמאלך! 
פות תתמי השם לו דשל

ת י למשבצ.לך
א ומתן" "מש



  

 
 

 

הפתעה כרטיסיות

ת י למשבצ.לך
ת" ית וגילרחק"

ך יובה אלרקה

כות! בר
תוח יר ופת מחקבלת מלגיק

ס משימה ע"
20K 

כות! בר
תוח יר ופת מחקבלת מלגיק

ס משימה ע"
20K 

כות! בר
חקן רף למשימה של השטאת.ה מצ

שיושב מולך! 
פות תתמי השם לו דשל

ת י למשבצ.לך
א ומתן" "מש

י ם.דהתק
ות משבצ 3



הפתעה כרטיסיות

כות!בר כות!בר כות! בר
תוחיר ופת מחקבלת מלגיק תוחיר ופת מחקבלת מלגיק תוח יר ופת מחקבלת מלגיק

סמשימה ע" סמשימה ע" ס משימה ע"
50K 50K 30K 
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