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ע רק
מה דנזה  ערךמב ".לאישררס א"מט קפרוילחשיפה  שיעורמחלק  שהוא יתחוויילות פעיערך מזהו 

ם ינמימזחנו נא.מונופולמוי דלוח  שחקמעות צמאבמון רפה צמבתילוגנהאמה שיהמת אלאישרי דמילתל

ט קפרויללהחלסוכנות  לשם( )מדומיבלה קיחנמבלשת גולמה שימבחלק  לקחת לאישרי דמילתתא

מות שימשיותר  מהכםילשונמה שיהמתכנון ללנו  רושדההציוד  תאגשינשחק מבמון. רפה צמבילוגנהא

ח. צי לנדכ

אל? רס ישקט מארויימהו פר
ת ידיעתבות יישהתת אלקרמיה דהמות שימא בנושמדעי חקר מלת אומילנבית יתוכנא היל אישררס אמ

ל החלפורום  תוףשיבהמדע,  דשרמבת ילאהישרל החלסוכנות  םתקיית יהתוכנת גרסמבם. ידאמב

מון רתש מכבם תתקיימה שיהמם. ידאמלאוישת ממה שיממה המדת ילוגנאמה שימ )OeWF(, יהאוסטר

ת אפתח לא הימה שיהמת טרמ .תילאהישר D-MARSעמותת  תוףשיב 2021, רמב–נוברטובאוקם חודשיב

 .אוישות ורובוטיותיות מטרמות פלנשיי מחוראם והמדע שמעיצמהא

 ?תי משימה אנלוגימה
נוי פיל יגתרמוגן,  חברמליסה וכנש אבוי כיי ליגתרספר: התביבלו אכםיישתאו  חתאבשתתפנו הכולנו 

מות שיומציות מולסי .תמהאע גרבהתנהלות  חוןבלי דכם סוימב צמם מימדלו אם יליגתר .ועודם עיפגנ

לה בימקאו  דומה מהשימגול תרל: החלחקר  תחום ובהם ם,חייבם תחומיל לשבמות תקיימיות לוגנא

 .תיתמיל את חלמשימל

לנו  פשרותאמהן  אך ם,ידאמל עם חייבם יתגרוהאם יאהתנכל  תאמות דליכולות  נןיאיות לוגנאמות שימ

ת אגר לשי מבלמה, שימבםביכירמעוד ובציוד  תלבהפעם, אוטיסטרונהאלות פעיבםבירםטיבהיחון בל

 .לחלהצוות ל

ם ניאשמילפשר אהמנוכי חיעי צמאגם  הן ל:חלמות שימתנחיבליחיוני כלרק  אלהן  יותלוגנאמות שימ

מות שימבם יעולהם שייוהקם יתגרהאת אג להציסייע ומ ,לחלת משימל שחוויה בסות להתנם אוטיסטרונא

 .יותתמיא
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ילות עפך זמן המשם יגיל התלמיד
 דקות 45–90׳ ’-טתות זכי

שחק. מן מדק' ז 30–70ם ידמילתתן ליכן נב, למן רתן לשחק בו זינשחק שת" הוא מילוגנאמה: שי"המ

חר מכן לשחק. ם, ואמעצשחק בת חלקי המב אכיחתוך ולהרם לידמילתתת לפשר לאצה: להמ

ות רמט
ת ילוגנמה אשימהי מר ידיגד מילהת

שחק לוח עות מצמאל בארס ישראט מקפרוילחשף ייד מילהת

ת ילוגנמה אשימם לו לרושידם המהם החפציר איתד מילהת

עור צף השיר
רו ביסה,2( תקופי)שת ילאהישרל החלסוכנות מבתהמכעם  תקופישהתאםידמילתלנו יהקרלה, תחי

רך! דאו לוצ 3–5(ת קופי)ששחק ת המא

 6(ת קופישחק )שחר המאל
 .עתבוצות כי הקגציבוצה. הם יהיו נכל קחו בצינם שידמילתאו לקר

דו. קיהם הם פילמות שעשית המדקו אב

חלוקה(. קול דעת בלו שיר )הפעיבצמות ששיפי המד לבל תפקיקג יציכל נ

ד ת תפקיבל את יוכל לקשוריה והתקגרנת האמשית מם אילששחקן שה, הלשמכך ל

יה. גרני אאחרואדס המהנ
ד הרופא ת תפקיבל את יוכל לקיתרמה החבשיי והמפואטיפול הרת המשית מם אילששחקן שהה

 .והפסיכולוג

 .י מזוןאחרי ואאנבוטדול המזון יהיה ית גמשית מם אילששחקן שהה

 .גאולוגהמה יהיה דחקר האיווט ומת הנמשית מם אילששחקן שהה

 .רו להם תעודותאה וצילמם בידת התפקיגו אהצי

 7(ת קופישיעור )שסיום הב
 .ערךמם במיידם המקירבסת ההרזע, בלארס ישראט מקל פרוייי עלאופן כלם בידמילתרו לביסה



המשימה: אנלוגית!
 משחק לוח קבוצתי לדימוי 

משימה אנלוגית במצפה רמון

 

 	

 	

 	

 	

 

 

 

 

 

ה אות למורם? הוריחקך משאי
ת מוקרנ 3ת קופיששעת בזה, הר בסההת רזעבם החוקית אלהם  גווהצישחק המת אם ידמילתלחלקו 

ל הלוח: ע

 .שחק המונופולל משחק לוח שמבוסס עזהו מ

ם ידמילת 8ל בוצות שע קבראם לידמילת התחלקו א

חד ב לשחקן אחשכל זוג נ

שחק ת חלקי המבוצה אכל קתנו ל

צגת מעות הצגת הלוח בצמאשחק בת מהלך המרו להם אביסה

חק ך המשיתהל
ת הקובייה ל אטיתורו מכל שחקן ב .1

ל הלוח צות עבשמם בדתקל הקובייה הוא מספר עפי המל .2

רשותו בגה שלספי המעות כצמאמה בשימכוש ציוד לרל לם הוא יכול להתחילבוב שם סיחר שסייאל .3

מה. שית המבל אשחקן לקרוש יוכל הדת כל הציוד הקנה אחר שאל .4

ת בל אשחק ומקסיום המתה בלוח הכימן לב ביותר מוזמות הרשיספר המת מר אבצשחקן שה .5

דו הרשמי תפקי

שיעור י הפנאו אותם לם, קרידמילאות התף הורדם ביאצמם יותר נם מפורטיחוקי

פסה דשחק להאות בקובץ המצמם נידמילתשחק לאות המהור




