
 

 

 

 	

 	

 	
 

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 

 
 

חק י המשקאור חלתי
שחק י מלחיי

קובייה 

שחק לוח מ

ם אבישפי מקל

מות שיפי מקל

ת ילית וגפי חקרקל

ל גת סוכנות החללשטר מ

?תי משימה אנלוגימה
חברמליסה וכנש אבוי כיי ליגתרספר: התביבלו אכםיישתאו  חתאבשתתפנו הכולנו  
ע גרבהתנהלות  חוןבלי דכם סוימב צמם מימדלו אם יליגתר .ועודם עיפגננוי פיל יגתרמוגן,  

חקר  תחום ובהם ם,חייבם תחומיל לשבמות תקיימיות לוגנאמות שיומציות מולסי .תמהא
 .תיתמיל את חלמשימלה לבימה דומה או מקשיגול מל: תרהחל

אךם, ידאמל עם חייבם יתגרוהאם יאהתנכל  תאמות דליכולות  נןיאיות לוגנאמות שימ
עוד ובציוד  תלבהפעם, אוטיונסטרהאת לופעיבםבירםטיבהיון חבללנו  פשרותאמהן  

 .לחלת הצוות לגר אי לשמה, מבלשימם בביכירמ

פשר אהמנוכי חיעי צמאגם  הן ל;חלמות שימתנחיבליחיוני כלרק  אלהן  יותלוגנאמות שימ
ם יתגרהאת אג להציסייע ומ ,לחלת משימל שחוויה בסות להתנם אוטיסטרונאם ניאשמי ל

 .יותתמימות אשימם ביעולם השייוהק

חק אות המשהור
המטרה:

ת אמות דלידכמות לשמות שימלעות הצשיותר  מהכגשילהם יכלע
תם. בלקיגה שלעות המצמאמון בפה רצמם בידאמ

ת אצג ייהוא  .ביותרדול גהמות לשהמות שיהמספר מרשותו בששחקן ההוא  חצהמנ
יותר  דולגסכום  לו נותרשמי  יהיה חצהמנקו, יתיש  ם)אאה. ילמבשחק המסוף בבוצה הק
גה.( לספי הממכ

ל הלוח. צות עבשמם בדיה - להתקלספר שעפי המת הקובייה, ולל אטילהל כל שחקן ע

-מה שימםילששהע גרבלואה. מבמה שיהמצוע בילרש דהנהציוד  תאכוש רליו לע
 .שתתפותמי הר לו דביעב להחוימה משימשתתף בת לו, וכל ממה שייכשיהמ

ש אלות ותשובות:

כוש? רם לילתחיי מתמ
ת ההתחלה. קודר בנבעל הלוח ומא עלבוב מחר סיאכישות רק לל רתן להתחיינ

מה? למה ששירשותו מי שיש בפנחר לל מישהו את שצבשל מתם עכרד
מוש שיל הע 5Kמו לו לא – שם לם. אינייעונתם מם אמנו אכוש אותה מרסו לנ

גה? לספי מם עוד כיגשייך מא
מי דעות צמאב ,רחבל שציוד במוש שיעות צמאבחה, צלרך דבר בעמעות צמאב
 "חקרגת מלרטיסיות "מעות כצמאמה או בשימם ליכרחבשתתפות מה

חה? רך צלדתם ברבבוב ועתם סימסיי
 20K"ס גה עלבלו מק

 "?חקרגת מלת "מצבשל מתם עכרד
גה נוספת! לם מכקה ליענל מבוד! סוכנות החלכל הכ

תן? א ומשת מצבשל מתם עכרתן? דא ומשמה זה מ
ת רטיסייכתת לבוצה הקי רחבכל  לעשחק! מלםיכרחבעם  תןומא שמלנהל  םיכלע

ם!" ידאממה לידחד "קר ימין ולומר מיחבציוד ל

מה? שיל מרטיסיות ציוד שכ 3שתם כר
שתתפות הגת למבות גלםיכלע.עתכםיותכחראבאהימה, שיהמת רטיסייכתאבלו ק
מה(. שימם בכלצות שבשחת המאיע למה )מי שמגשימשתתף במכל מ 10Kל סך ע
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