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 בס"ד

 : שליחויות  -1נספח 

 ן , צמח שבזמן בית המקדש השני גדלו אותו השליחות שלך היא למצוא את צמח האפרסמו

 . ה והכינו ממנו בושם שריחו משובח מאין כמוהויהודים במדבר יהוד

  הר האוורסט. –השליחות שלך היא להניף את דגל ישראל על ההר הגבוה בעולם 

 למצוא אותו. יךבמרתפו של בית ישן בירושלים העתיקה מתחבא אוצר, עלי 

 ך. יל הספר "שלוחות נפתלי" נמצא  מכתב מאחד מאבות אבותיבכריכתו של עותק ישן ש

 יך למצוא את המכתב.יעל

 .השליחות שלך היא ליצור סרט 

 קוראים רבים. שעלייך לדאוג שיהיו לעיתונךכמובן . עיתון הוציא לאורהשליחות שלך היא ל 

  סגולות במעמקי  האוקיינוס שט לו דג נדיר. חוקרי הרפואה סבורים שבכבד שלו טמונות

 ך הוטלה השליחות לדוג את הדג הזה ולהביאו לחוקרים.יריפוי למחלות קשות. עלי

 .השליחות שלך היא לבנות שעון גדול בעצמך 

  יש לך רעיון למשחק כרטיסים מעניין. השליחות שלך היא להכין את המשחק ולשווק אותו

 לכמה שיותר ילדים.

 .השליחות שלך היא לבנות מכונית בעצמך 

 

 

 :פעולות -1נספח  

 .לקרוא באנציקלופדיה על דגים 

 .לקרוא באנציקלופדיה על צמחים נדירים 

 .לקנות סירה 

 .ללמוד בקורס דייג 

 .לקנות חכה 

 .להתאמן בסחיבת ציוד כבד על הגב 

 .לטפס על הרים גבוהים בארץ 

 לטוס לנפאל 

 צןלקנות בלון חמ 

 לסייר במדבר יהודה 

 .לקטוף צמחים שונים 

 חצר ביתך.לגדל צמחים מיוחדים ב 

 .לסייר בעיר העתיקה 

 לראיין את זקני ירושלים. 

 לקרוא על ההיסטוריה של בתים שונים בעיר העתיקה. 

 .לסרוק את כל מרתפי הבתים בעיר העתיקה 
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 את הספר הזה. תמחפש לפרסם בעיתון שאת 

 ת ולחפש את הספר.לעבור בחנויות ספרים ישנו 

 .לעבור בין הספריות ברחבי הארץ לחפש את הספר 

 .לשאול את זקני המשפחה היכן יכול הספר להימצא 

 ללמוד על מבנה המכונית. 

 ללמוד אצל מוסכניק. 

 .לקנות חלקי מתכת, גלגלים וכל מה שצריך בשביל מכונית 

 לקנות כלי עבודה. 

 לקנות מצלמת ודאו. 

 לכתוב עלילה לסרט. 

  שחקנים לסרט.למצוא 

 למצוא מקום לצילומים. 

 לכתוב כתבות לעיתון. 

 למצוא בית דפוס שידפיס את העיתון. 

 לפרסם את העיתון לציבור. 

 .להכין איורים וצילומים לעיתון 

 .לפרק שעון ישן כדי ללמוד כיצד הוא בנוי 

 לקנות גלגלי שיניים. 

 ללמוד שענות. 

 לקנות חלקי שעונים. 

 זהדוגמת להכין משחק אחד כ. 

 .לתת לילדים לשחק במשחק 

  משחקים כאלה.להכין מספר רב של 

 לפרסם את המשחק בעיתונים. 
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