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תחנת החלל
הבינלאומית

איזה 3 דברים 
היית לוקח/ת 

לחלל?

אם היית יכול/ה 
לטוס עם בן 

אדם אחד לחלל, 
מי זה יהיה?

עברתם קרוב 
מידי לשמש

חזרו 5 צעדים 
אחורה

מה היית 
חוקר/ת 
בחלל?

מה מעניין 
אותך

בחלל?

מה היית רוצה 
לשאול את איתן 
סטיבה, הישראלי 

השני בחלל?
הגעתם אל 

החלל בהצלחה!
דלגו 2 צעדים 

קדימה

אם היית בחלל 
מדבר/ת מול כל 
המדינה, מה היית 

אומר/ת?

שיגור!
דלגו 2 צעדים 

קדימה

אימונים בנאסא
חזור 3 צעדים 

אחורה

קייפ
קנוורל

יציאה
מהאטמוספירה



הוראות משחק

מישראל אל תחנת החלל

אם ענית נכון התקדם 2 צעדים קדימה, אם טעית, חזור 2 צעדים אחורה (השאלות והתשובות 

• חליפת החלל נותנת לאסטרונאוט אוויר ושומרת עליו מהקור.
• בחלל אי אפשר להתקלח במקלחת רגילה.

• האסטרונאוטים חייבים להתעמל בחלל.
• השמש גדולה יותר מהירח.

• היה פעם אסטרונאוט ישראלי.
• בני האדם הצליחו להגיע לירח.

• חללית ישראלית קטנה נחתה על הירח.
• בתוך החללית חייבים להישאר עם החליפה כל הזמן.• יש גם אסטרונאוטיות שטסות לחלל.

• מצאו פעם חייזרים מחוץ לכדור הארץ.
• אפשר לטוס לחלל גם מישראל.

• יש אנשים שגרים בחלל.
• כשמסתכלים מהחלל ישראל היא המדינה הכי גדולה.

• איתן סטיבה הולך לטוס לבד לחלל.

הכנות:
הדפיסו את לוח המשחק ואת השחקנים.

הדפסיו את דף ההוראות בו מופיעות שאלות הנכון לא נכון במשחק.
הביאו קובייה.

הוראות למשחק:
1. המשחק מיועד ל2-6 משתתפים.

2. כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה ומתקדם על לוח המשחק בהתאם למספר שמראה  
    הקובייה.

3. אם השחקן נחת על משבצת בה כתובה שאלה עליו לענות בקול רם על השאלה. 
4. אם השחקן נחת על סימן שאלה עליו לענות נכון ולא נכון על השאלה ששואל מנחה  

     המשחק. במידה  וענה נכונה עליו להתקדם שני צעדים, במידה וטעה עליו לחזור שני 
     צעדים אחורה.

5. המנצח הוא שחקן אשר הגיע ראשון לתחנת החלל הבינלאומית.

שאלות נכון / לא נכון:


