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ִׂשיַמת הֹוָראֹות מְ

לְִמיד לַּתַ 	
ֵחלֶק  א

יֹום ַהֻהּלֶדֶת ֶׁשל מֹוִטי

מֹוִטי ִהזְִמין ֶאת ֲחבֵרָיו לְִמִסּבַת יֹום ֻהּלַדְּתֹו. הּוא ָׁשלַח ַהזְָמנָה ֶׁשּכָלְלָה ֶאת ּכָל ַהּפְרִָטים עַל 
יֹום ַהֻהּלֶדֶת, וְהֹוִסיף ַמּפָה עִם הֹורָאֹות ּכֵיצַד לְַהּגִיעַ ִמּבֵית ַהֵּספֶר לְבֵיתֹו. ִהְתּבֹונְנּו ּבַַּמּפָה 

וַעֲנּו עַל ַהְּׁשֵאלֹות ַהּבָאֹות:

ַהְׁשלִימּו ּבִַּמּלִים ֶׁשּלָכֶם ֶאת ַהֶּקַטע ַהּבָא לְפִי ַההֹורָאֹות ֶׁשּכַָתב מֹוִטי:   .1

ּכְדֵי לְַהּגִיעַ לְבֵיתֹו ֶׁשל מֹוִטי, צָרִיךְ  ֶאת ַהּכְבִיׁש ֶׁשּלְיַד   

ַהּכְנִיָסה לְבֵית ַהֵּספֶר.  ַאַחר ּכָךְ ּפֹונִים ְׂשמֹאלָה.  ּבַּצֶֹמת עִם ָהרְַמזֹור 

, ַאַחר ּכָךְ ַמְמִׁשיכִים יָָׁשר עַד רְחֹוב     

. וְָאז ּפֹונִים   

 



משימת הוראות- 2 -

ִאירִיס, ֲחבֶרְּתֹו ֶׁשל מֹוִטי, ִהְתַקְּׁשרָה ֵאלָיו וְָאְמרָה ֶׁשִהיא ִהּגִיעָה לִרְחֹוב ָהרֶַּקפֶת ַאךְ    .2
ֵאינָּה מֹוצֵאת ֶאת ַהּבַיִת ֶׁשלֹו ּכִי ּבַָהזְָמנָה ָחֵסר ּפְרָט ָחׁשּוב.  

ַמה ָׁשכַח מֹוִטי לְצַּיֵן ּבַהֹורָאֹות ֶׁשּכַָתב?   

 

 

 

ּכְִתבּו הֹורָָאה ֶׁשַּתעֲזֹר לְִאירִיס לְַהּגִיעַ לַּבַיִת ֶׁשל מֹוִטי )ַהְמצִיאּו ֶאת ַמה ֶׁשָׁשכַח מֹוִטי    .3
לְצַיֵין(.

 

 

 

מֹוִטי ּכַָתב ּבַַהזְָמנָה:    .4
ֲחצּו ֶאת ַהּכְבִיׁש ֶׁשּלְיַד ּבֵית ַהֵּספֶר.   

ַהִּקיפּו ּבְעִּגּול ֶאת ּכָל ַהִּמּלִים ֶׁשֶאפְָׁשר לִכְּתֹב ּבְִמקֹום ַהִּמּלָה ֲחצּו. א.   

צָרִיךְ לְַחצֹות  .1

ָחצִיִתי   .2

חֹוצִים   .3

4.   ֶּתֱחצּו

ֲחצָיָה    .5
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מֹוִטי ּכַָתב ּבַּפֶֶתק:    
ּבַּצֶֹמת עִם ָהרְַמזֹור ְּפנּו יִָמינָה.  

 
ַהִּקיפּו ּבְעִּגּול ֶאת  ּכָל ַהִּמּלִים ֶׁשֶאפְָׁשר לִכְּתֹב ּבְִמקֹום ַהִּמּלָה ְּפנּו. ב.   

 

ִּתפְנּו  .1

ּפֹונִים   .2

ּפְנִּיָה   .3

יֵׁש לִפְנֹות   .4

ּפָנִינּו   .5

 



משימת הוראות- 4 -

ֵחלֶק  ב 

ּבִּקּור ּבְִׁשמּורַת ֶטבַע

ַהִּמְׁשּפִָטים ַהּבִָאים ּכְתּובִים עַל ֶׁשלֶט ּבַּכְנִיָסה לְִׁשמּורַת ַהֶּטבַע ֶׁשל "נַַחל ַהּנְִקיִקים":   .5

ֻמְמלָץ לְִהְצַטּיֵד ְּבִמְׁשֶֶקפֶת לְֵׁשם ְצִפּיָה ְּבִִקּנֵי ַהּנְָׁשרִים.  .1  

יֵׁש לָלֶכֶת רַק ִּבְׁשִבילִים ְמֻסָּמנִים.  .2  

ָאסּור לְַהְדְלִיק ֵאׁש ְּבֶׁשַטח ַהְּׁשמּורָה.  .3  

ּכְַדַאי לְבֵַּקר קֶֹדֶם ּבַַּתְצִּפית וְרַק ָאז לָלֶכֶת ּבֲַערּוץ ַהּנַַחל.  .4  

חֹובָה לְהֹוִדִיַע לַַּפָּקח ַעל ַמְסלּול ַהִּטּיּול.   .5  

ִׁשְמרּו ַעל ַהּנִָּקיֹון.  .6  
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ִקרְאּו ֶאת ַהּכַתּוב ּבֶַּׁשלֶט וַהִּקיפּו ֶאת ַהִּמְׁשּפִָטים ֶׁשֵהם רַק עֵצֹות, אֹו ַהּצָעֹות ֶׁשּלֹא  א.  
ַחּיָבִים לְַקּבֵל.

ֵאילּו ִמּלִים עָזְרּו לָכֶם לְזַהֹות ִמְׁשּפִָטים ֶׁשֵהם ַהּצָעֹות?  ּכְִתבּו אֹוָתן.   ב.  

 

ֵאילּו ִמּלִים עָזְרּו לָכֶם לְזַהֹות הֹורָאֹות ֶׁשַחּיָבִים לְִהָּׁשַמע לֶָהן?  ּכְִתבּו אֹוָתן.  ג.  

 

 

ַהזְָמנָה לְִמדּורַת לַ"ג  ּבָעֶֹמר

 
וַעַד ַהּכִָּתה ִהזְִמין ֶאת ַהּיְלָדִים לְִמדּורַת לַ"ג ּבָעֶֹמר.    .6

עִזְרּו לְַחבְרֵי וַעַד ַהּכִָּתה לִכְּתֹב הֹורָאֹות וְַהְמלָצֹות לַּיְלָדִים ֶׁשּיָבֹואּו לְַּמדּורָה.  א.   
ֵהעָזְרּו ּבְַמְחָסן ַהִּמילִים וַהְׁשלִימּו ֶאת ַהִּמְׁשּפִָטים ַהּבִָאים:   

נַעֲליים גְבֹוהֹות, ּבְַקּבּוֵקי ַמיִם, ַׁשעָה 8, ָמצָב רּוַח טֹוב,  ַמְחָסן ִמילִים:   
הורִים, ְקרִָׁשים    

רָצּוי    

ֶאפְָׁשר    

עֲלֵיכֶם    

צָרִיךְ    

ָהבִיאּו     

נִָּתן     
 

ב. ַהִּקיפּו ּבְעִּגּול ֶאת  ַהִּמְׁשּפִָטים ֶׁשֵהם ַהְמלָצֹות ֶׁשֵאין חֹובָה לְִהָּׁשַמע לֶָהן.   
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ֵחלֶק ג
ּכֵיצַד ְמַׂשֲחקִים ּבְִמְׂשַחק ַהּזִּכָרֹון

ִקרְאּו ֶאת ַההֹורָאֹות ַהּבָאֹות לְִמְׂשַחק ַהּזִּכָרֹון:  .7

עַל ַהַּׂשְחָקנִים לְַסּדֵר ְּתִחּלָה ֶאת ַהְּקלָפִים ֲהפּוכִים עַל ַהֻּׁשלְָחן.    
רָצּוי לְַסּדֵר ֶאת ַהְּקלָפִים ּבְׁשּורֹות.     

עַל ּכָל ְקלָף רְׁשּוָמה ִמּלָה.    
ּכָל ִמְׁשַּתֵּתף צָרִיךְ לֲַהפֹךְ ּבְתֹורֹו ְׁשנֵי ְקלָפִים.   

ִאם עַל ְׁשנֵי ַהְּקלָפִים ּכְתּובָה אֹוָתּה ִּמּלָה, ַהִּמְׁשַּתֵּתף ְמַקּבֵל ֶאת זּוג      
ַהְּקלָפִים.   

ִאם עַל ְׁשנֵי ַהְּקלָפִים ּכְתּובֹות  ִמּלִים ׁשֹונֹות זֹו ִמזֹו, עָלָיו לֲַהפֹךְ ּבֲַחזָרָה     
ֶאת ַהְּקלָפִים וְלִָׂשים אֹוָתם ּבְדִּיּוק ּבַָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֵהם ָהיּו ֻמּנִָחים.  

ַהְּמנַּצֵַח ּבִַּמְׂשָחק הּוא ַהִּמְׁשַּתֵּתף ֶׁשִהצְלִיַח לִצְּבֹר ֶאת ַהִּמְסּפָר ָהרַב      
ּבְיֹוֵתר ֶׁשל זּוגֹות ְקלָפִים.  

ִאירִיס רֹוצָה לְַׂשֵחק ּבְִמְׂשַחק ַהּזִּכָרֹון ַאךְ ִהיא לֹא ָקרְָאה ֶאת ַההֹורָאֹות.     

ּבַַּטבְלָה ֶׁשּלִפְנֵיכֶם ּכְתּובֹות ְׁשֵאלֹות ֶׁשָּׁשֲאלָה ִאירִיס.    

ּכְִתבּו ּבָָּמקֹום ַהַּמְתִאים ּבַַּטבְלָה ֶאת ַהְּתׁשּובֹות לְִׁשֵאלֹוֶתיָה, לְפִי ַההֹורָאֹות ֶׁשְּקרָאֶתם.  

ִׂשימּו לֶב, לְּכַמה ֵמַהְּׁשֵאלֹות ֵאין ְּתׁשּובָה ּכְתּובָה ּבְהֹורָאֹות ַהִּמְׂשָחק.   

עֲבּור ָהְּׁשֵאלֹות ָהֵאּלֶה ּכְִתבּו ּבְעַמּודַת ַהְּתׁשּובֹות "לֹא ּכָתּו ב ּבַהוֹרָאוֹת".  

ַהְּתׁשּובֹותַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשל ִאירִיס

ַמה ֵהם ּכְלֵי ַהִּמְׂשָחק?

ַהִאם ּכָל ִמְׁשַּתֵּתף ְמַׂשֵחק ּבְתֹורֹו, אֹו 
ֶׁשּכֻּלָם ְמַׂשֲחִקים ּבְאֹותֹו ַהּזְַמן?

לְפִי ַמה ַמְחלִיִטים ִמי ְמַׂשֵחק רִאׁשֹון?

ַמה ּכָל ַׂשְחָקן צָרִיךְ לַעֲׂשֹות ּבְתֹורֹו?

לְֵאיזֶה ּגִיל ְמיֹעָד ַהִּמְׂשָחק?
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ּכְִתבּו עֹוד ָׁשלֹוׁש ְׁשֵאלֹות ֶׁשּיֵׁש לֶָהן ְּתׁשּובֹות ּבְהֹורָאֹות ַהִּמְׂשָחק.    .8
ּכְִתבּו ֶאת ַהְּתׁשּובָה לְכָל ְׁשֵאלָה:      

ְׁשֵאלָה:   א.  

ְּתׁשּובָה:   

ְׁשֵאלָה:   ב.  

ְּתׁשּובָה:    

ְׁשֵאלָה:   ג.  

ְּתׁשּובָה:    

 

ֶאָחד ֵמַהִּמְׁשּפִָטים ַהּמֹופִיעִים ּבְהֹורָאֹות ַהִּמְׂשָחק הּוא ַהְמלָצָה ֶׁשּלֹא ַחּיָבִים לִנְהֹג    .9
לְפִיָה.  ּכְִתבּו ֶאת ַהַהְמלָצָה.
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ֵחלֶק  ד

הֹורָאֹות לַַחיְזָר

ֶחזִי ַהַחיְזָר נַָחת לִפְנֵי ּכַָּמה ּדַּקֹות ּבַַּׁשעַר ֶׁשל ּבֵית ַהֵּספֶר ֶׁשּלָכֶם.   .10
הּוא לֹא יֹודֵעַ לַעֲׂשֹות ּפְעֻּלֹות ּפְׁשּוטֹות, וְלָכֵן צָרִיךְ לֵָתת לֹו הֹורָאֹות ְמפֹרָטֹות ּכְכָל   

ָהֶאפְָׁשר ּגַם לְבִּצּועַ ַהּפְעֻּלֹות ַהּפְׁשּוטֹות ּבְיֹוֵתר. 
יִגְָאל ּכַָתב עֲבּור ֶחזִי ַהַחיְזָר הֹורָאֹות לְצְִחצּוַח ִׁשּנַיִם, ַאךְ ֵסדֶר ַההֹורָאֹות ִהְתּבַלְּבֵל.   

ִקרְאּו ֶאת ַההֹורָאֹות ֶׁשל יִגְָאל:
 

ֵאיךְ ְמצְַחצְִחים ִׁשּנַיִם?  

לְַחץ עַל ְׁשפֹופֶרֶת ַהִּמְׁשָחה וְִׂשים ְמעַט ִמְׁשָחה עַל ִמבְרֶֶׁשת ַהִּׁשּנַיִם.    

ְׁשטֹף ֶאת ַהּפֶה ּכַַמה ּפְעִָמים וְַהְחזֵר ֶאת    
ַהִּמבְרֶֶׁשת לְִמקֹוָמּה.       

ְסגֹר ֶאת ַהְּׁשפֹופֶרֶת וְַהְחזֵר אֹוָתּה לַָּמקֹום.    

ּפְַתח ֶאת ַהּפֶה, וְַׁשפְֵׁשף ֶאת ַהִּׁשּנַיִם ּבִַּמבְרֶֶׁשת.   

ַקח ֶאת ְׁשפֹופֶרֶת ִמְׁשַחת ַהִּׁשּנַיִם ּופְַתח אֹוָתּה.   

ַמְסְּפרּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים בֵּסדֶר ַהּנָכֹון ֶׁשלְִפיו צָרִיךְ לְבַּצֵעַ ֶאת ָההֹורָאֹות.  
ִׂשימּו לֵב: ַהִּמְׁשּפָט ַהֲאָחרֹון ּבֶַּסדֶר ּכְבַר מּוְסּפָר ּבִַּספְרָה 5.  

לְַחץ עַל ְׁשפֹופֶרֶת ַהִּמְׁשָחה וְִׂשים ְמעַט ִמְׁשָחה עַל ִמבְרֶֶׁשת ַהִּׁשּנַיִם.    
 

ְׁשטֹף ֶאת ַהּפֶה ִמְסּפַר ּפְעִָמים וְַהְחזֵר ֶאת   5  
ַהִּמבְרֶֶׁשת לְִמקֹוָמּה.   

ְסגֹר ֶאת ַהְּׁשפֹופֶרֶת וְַהְחזֵר אֹוָתּה לַָּמקֹום.   

ּפְַתח ֶאת ַהּפֶה, וְַׁשפְֵׁשף ֶאת ַהִּׁשּנַיִם ּבִַּמבְרֶֶׁשת.   

ַקח ֶאת ְׁשפֹופֶרֶת ִמְׁשַחת ַהִּׁשּנַיִם ּופְַתח אֹוָתּה.   
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ֶהְחלְַטֶּתם לְַהְסּבִיר ּבְעַצְְמכֶם לְֶחזִי ַהַחיְזָר ֵאיךְ לְָהכִין ּכָרִיךְ עִם ִמְמרַח ׁשֹוקֹולָד.     .11
ּכְִתבּו ֶאת ַההֹורָאֹות ֶׁשּיְַסּבִירּו לְֶחזִי ֵאיךְ לְבַּצֵעַ ֶאת ַהּפְעּולָה ַהּזֹו.   

 
ֵאיךְ ְמכִינִים ּכָרִיךְ עִם ִמְמרַח ׁשֹוקֹולָד?

 

 

 

 

 
 

 


