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ת" רֶ ּתֶ ק: "ְׁשלִיחּות נִסְ ִמְׂשחָ

לְִמיד     לַּתַ 	
ַמְּטרַת ַהִּמְׂשָחק: ּכָל ִמְׁשַּתֵּתף יַּגִיעַ ּבְעֶזְרַת ַמָּפה וְהֹורָאֹות לַָּמקֹום ֶׁשֲחבֵרֹו ּבַָחר.
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ָׁשלָב א': ְמַסְּמנִים ּבַַּמָּפה וְכֹוְתבִים הֹורָאֹות

ּדְַמיְנּו ֶׁשַאֶּתם ּגָרִים ּבַּיִּׁשּוב ִׁשּבֹלֶת. לִפְנֵיכֶם ַמּפָה ֶׁשל ַהּיִּׁשּוב.  ּבַַּמּפָה ְמֻסָּמנִים ְמקֹומֹות ׁשֹונִים 
ּבַּיִּׁשּוב.   

ַמָּפה ִמְסָּפר 1   
  

ִׂשימּו לֵב, ַההֹורָאֹות ּכְתּובֹות ּבִלְׁשֹון זָכָר ֲאבָל ֵהן ְמכֻּוָנֹות ּגַם לְבָנֹות וְגַם לְבָנִים.  

ִהְתּבֹונֵן ּבְַמָּפה ִמְסָּפר 1 וְַהֵּקף ּבְעִּגּול ֶאת ּבֵית ַהֵּספֶר.  

ַהֵּקף ּבְעִּגּול ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשֵאלָיו ַאָּתה רֹוצֶה לְִׁשלַֹח ֶאת ֲחבֵרְךָ.  

ַסֵּמן ּבַַּמּפָה ֶאת ַהּדֶרֶךְ ִמּבֵית ַהֵּספֶר לַָּמקֹום ֶׁשּבַָחרְָּת.  

ּכְתֹב הֹורָאֹות לֲַחבֵרְךָ ּכֵיצַד לְַהּגִיעַ לְפִי ַהּדֶרֶךְ ֶׁשִּסַּמנְָּת ִמַּשעַר ּבֵית ַהֵּספֶר לַָּמקֹום ֶׁשּבַָחרְָּת.   

הֹורָאֹות : ִמּבֵית ַהֵּספֶר צָרִיךְ 
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ָׁשלָב ב': קֹורְִאים ֶאת ַההֹורָאֹות לְָחבֵר      

ְקרָא לֲַחבֵרְךָ ֶאת ַההֹורָאֹות ֶׁשּכַָתבְָּת.  ִׂשים לֵב: ַאל ַּתרְֶאה לֹו ֶאת ַהַּמּפָה, וְַאל ְּתגַּלֶה    
לֹו לְָאן עָלָיו לְַהּגִיעַ.  

ֲחבֵרְךָ יְַסֵּמן ּבְַּמּפָה ִמְסּפָר 2 ֶׁשּבַחֹובֶרֶת ֶׁשּלֹו ֶאת ַהּדֶרֶךְ לְפִי ַההֹורָאֹות ֶׁשּלְךָ.  	

ָׁשלָב ג': ַמְחלִיִפים ַּתְפקִידִים
 

ַהְקֵׁשב לַהֹורָאֹות ֶׁשּקֹורֵא לְךָ ֲחבֵרְךָ וְַסֵּמן ּבְַּמָּפה ִמְסָּפר 2 ֶׁשּבַחֹובֶרֶת ֶׁשלְךָ ֶאת    
ַהּדֶרֶךְ ִמּבֵית ַהֵּספֶר עַד ַהָּמקֹום ֶׁשהּוא ּבַָחר. ַהֵּקף ּבְעִּגּול ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשלְדַעְְּתךָ הּוא 

ּבַָחר.
ַמָּפה ִמְסָּפר 2   

 

ַהְמִׁשיכּו לַעֲבֹד יְָחדָּו ּבְָׁשלָב ד' ּבְדַף ָהעֲבֹודָה ַהּזּוגִית.  
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ָׁשלָב  ד': עֲבֹודָה ּבְזּוגֹות

  .2   .1 ְׁשמֹות ַהַּתלְִמידִים: 

ּבִדְקּו ִאם ּכָל ֶאָחד ִמּכֶם ִהּגִיעַ לַָּמקֹום ֶׁשֲחבֵרֹו ּבַָחר.  .1

ִהְתּבֹונְנּו ּבְיַַחד ּבַַּמּפָה ּובַהֹורָאֹות. ׂשֹוֲחחּו ּבֵינֵיכֶם עַל ַההֹורָאֹות ֶׁשּכְַתבְֶּתם: ַהִאם ֵהן   .2
ָהיּו ַמְסּפִיק ּבְרּורֹות? ַהִאם ִהְתעֹורְרּו ּבְעָיֹות? ַהִאם ּכְדַאי לְַׁשּנֹות ֵחלֶק ֵמַההֹורָאֹות אֹו 

לְהֹוִסיף לֶָהן?

ּבְעְִקבֹות ַהִּׂשיָחה ּכְִתבּו ּבְיַַחד ֶאת ַההֹורָאֹות ֵמָחדָׁש.  ּבְִסעִיף א' ּכְִתבּו הֹורָאֹות ּכֵיצַד לְַהּגִיעַ 
לַָּמקֹום ֶּׁשּבַָחר ֶאָחד ִמּכֶם, ּובְִסעִיף ב' ּכְִתבּו הֹורָאֹות ּכֵיצַד לְַהּגִיעַ לַָּמקֹום ֶּׁשּבַָחר ָהַאֵחר.

  

הֹורָאֹות ּכֵיצַד ַמּגִיעִים ִמּבֵית ַהֵּספֶר לְ  : א. 

 

 

 

 

 

הֹורָאֹות ּכֵיצַד ַמּגִיעִים ִמּבֵית ַהֵּספֶר לְ  :  ב. 

 

 

 

 

 


