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מבנה המדריך למורה
במדריך למורה כמה חלקים: 

מבוא ובו הקווים המנחים לכתיבת הספר לתלמיד, הערות כלליות על ארגון הספר והקשר שבין    .1
התכנים הנלמדים בו לסטנדרטים

חומרי עזר להוראת הנושאים הנלמדים בספר בפרקים השונים:  .2
טבלה ובה הצעה לתכנון שעות ההוראה בעזרת הספר - על בסיס 3 שעות הוראה בשבוע. א. 

חומרי העשרה למורים - דפי מידע בנושאים שנלמדים בפרקים שונים והפניה לביבליוגרפיה  ב. 
מתאימה בכל נושא.  

רשימת ציוד נחוץ לביצוע הניסויים והתצפיות.  ג. 
הדרכה להוראת הנושאים הנלמדים בספר - לצד תצלומים מוקטנים של הדפים בספר לתלמיד   .3

מוצגות למורה המלצות להוראת הנושאים המוצעים ולביצוע שיחות בכיתה והפעלות. 
ההמלצות מוצגות בכמה מדורים: 

מטרה - מדוע מוצעות יחידות הלימוד, מהי מטרת הלימוד שלהן.
מענה לסטנדרטים - פירוט הסטנדרטים שעליהם ניתן מענה בכל נושא.

הכוונה פדגוגית - הצעות, הסברים ותשובות על שיחות בכיתה ועל פעילויות המוצעות בה. 
מונחים חדשים - רשימת מונחים המוצגים בנושא הנלמד.

העשרה למורה - מידע נוסף למורה בנושאים כלליים המוצגים ביחידות.
העשרה מדעית - מידע מדעי נוסף למורה בתכנים מדעיים הנלמדים ביחידות.

העשרה לתלמידים - נושאים והפעלות נוספים שאפשר להציעם לתלמידים.
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קווים מנחים בכתיבת ספרי מסע מדע: 
מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי

"מסע מדע" היא סדרה של ספרים המיועדים להוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי. לכל 
כיתה, ספר לימוד אחד. בכתיבת הספרים בסדרה הנחה אותנו מסמך הסטנדרטים וציוני הדרך במדע 
ובטכנולוגיה לבית הספר היסודי )התשס"ה( של משרד החינוך. המסמך מגדיר היטב את המגמות 
והדרישות של החינוך המדעי בבית הספר היסודי. בחרנו לכתוב ספר אחד לכל שנת לימודים, תוך 
היענות לכל הדרישות של תכנית הסטנדרטים. הספר לכל כיתה משלב לימוד של מדע, טכנולוגיה 

וחברה ברוח מסמך הסטנדרטים. 
ניצלנו במידת האפשר את ההיבטים הבין־תחומיים או כלשון מסמך הסטנדרטים: קשרים בין תחומי 
במשימות  בכיתה,  דיונים  באמצעות  ולמידה  חשיבה  מיומנויות  בפיתוח  להעמיק  הקפדנו  תוכן. 
חשיבה, בתכנון ובביצוע מחקר מדעי )תצפית או ניסוי( ובפיתוח עבודת צוות לצורך ביצוע מחקרים 

מדעיים ותערוכות מסכמות בכיתה.

בכתיבת הסדרה הנחו אותנו כמה קווים מנחים מרכזיים: 
שילוב עקרונות המאפיינים את עולם הטבע בכל נושאי הלימוד הרלוונטיים.   .1

העקרונות שאנחנו עוסקים בהם: 
מהות מושג החיים ומאפייני חיים, אחידות בעולם החי: דמיון ושוני ביצורים חיים. א. 

ארגון וסדר בטבע - הכוחות הפועלים בטבע והאנרגיה הנדרשת לשמירה על הסדר, המערכת  ב. 
האקולוגית וסביבות הקיום הטבעיות של היצורים החיים, יחסי הגומלין שבין היצורים החיים 

לסביבתם, והתאמה בין מבנה לתפקיד של איברים בגופם של יצורים חיים. 
בו. היא עוסקת בתנועת  מחזוריות בטבע, תופעה המאפיינת את הארגון והסדר הקיימים  ג. 
במחזורי  יוצרים,  שהם  ושנה  יממה  של  ובמחזורים  צירו  וסביב  השמש  סביב  הארץ  כדור 
חומרים בטבע ובמחזורי חיים של יצורים חיים, אשר בהם הולדת הצאצאים נחשבת לחלק 

בלתי נפרד ממחזור החיים של ההורה.
האדם והטבע - הטכנולוגיה שהאדם פיתח והגידול הניכר באוכלוסייתו, שמפרים את שיווי המשקל  ד. 
הקיים בטבע ומחייבים שינוי בערכים ובהתנהגות של כולנו. הפגיעה בטבע מחייבת לבקר ביתר 
קפדנות את פעילות האדם, לרתום את הטכנולוגיה למען מניעת מפגעים ולהשתמש בזהירות 
ובתבונה במשאבי הטבע לסוגיהם. האדם מחויב למנוע הפרת שיווי המשקל בטבע ולמנוע פגיעה 
שלו  הקיום  להמשך  הסיכונים  של  משיקולים  וגם  מוסריים  משיקולים  גם  אחרים  חיים  ביצורים 

עצמו.
שילוב בין מדע, טכנולוגיה וחברה בהצגת ההיבטים המדעיים, הטכנולוגיים והחברתיים־ערכיים   .2 
 בכל נושא. נגענו במושג המערכת, שנזכר בהקשר של מערכות טבעיות ושל מערכות טכנולוגיות 
 גם יחד. בהוראת המושג הושם דגש על כך שהשלם הוא יותר מסכום חלקיו, הוגדרו גבולות המערכת, 
 יחסי הגומלין בין מרכיביה, שינויים המתחוללים במערכת ותהליכי היזון ובקרה במערכת, כניסה 

של מרכיבים וחומרים אל המערכת ויציאה ממנה. 
שילוב סיפור מסגרת המקשר בין הנושאים והתכנים השונים הנלמדים בכל ספר. בחרנו בשם   .3 
 "מסע מדע" בגלל שתי המשמעויות שלו - מסע במרחב ומסע לאיסוף מידע ולבניית ידע בתחום 
 המדע והטכנולוגיה. הילדים המשתתפים במסע מלווים אותנו לכל אורך הספר ומקדימים נושאי 
 לימוד רבים בשאלות חשיבה המשמשות פתח ללימוד של נושאים שונים בכל ספר. הילדים גם 

מסייעים בסיכום נושאים מרכזיים ומובילים לדיונים בכיתה בנושאים מרכזיים.
ארגון תוכני הלימוד ביחידות לימוד קצרות במסגרת מצומצמת של עמוד או  שניים. היחידות   .4 
 בנויות במתכונת דומה - הצגת נושא כלשהו והפניה למשימה שמעמיקה את הכרת הנושא. 

היחידות תוכננו במתכונת זו כדי שיהיה אפשר להשלימן בשיעור אחד או שניים.
מתן מקום נרחב ומרכזי לדיון בין התלמידים בכיתה. מוצעות שתי מסגרות לדיון בכיתה בעבור   .5

כל נושאי הלימוד המופיעים ספר: 
שיחה בין הילדים המשתתפים במסע. התלמידים בכיתה מוזמנים לקרוא את דבריהם ולדון  א. 
בהם בכיתה. אנחנו מציעים גם אפשרות של "משחק תפקידים", שבו תלמידים בכיתה יקבלו 

את תפקידי הילדים המשוחחים, כדי להגביר את העניין בדיון בכיתה. 
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הצגת העקרונות המאפיינים את עולם הטבע בספר לכיתה ב
מאפייני החיים - הציר המרכזי בפרק על בעלי החיים. הפרק פותח בהצגת מאפייני החיים: השגת   .1 
 מזון, מים, חמצן לנשימה, תקשורת עם הסביבה, רבייה, גדילה והתפתחות  - ומנקודת מוצא זו 
הקיום  בסביבות  להשגתם  והדרכים  החיים  בעלי  של  הקיום  צורכי  הפרק   כל  לאורך  נדונים 

שלהם. 
מחזוריות בטבע - היחידה הפותחת את הספר מציגה את המחזוריות הקשורה בעונות   א. 

השנה ובפעולות שהחקלאים מבצעים לאורך השנה עד שהם אוספים את היבול בחג הסוכות 
)חג האסיף(. בפרק על כדור הארץ שלנו נדונה המחזוריות בזמן - יממה, שנה וחודש. 

בפרק על בעלי החיים מוצגת ההשפעה של המחזוריות בזמן ושל עונות השנה על בעלי 
החיים, בעיקר בהקשר של מחזור החיים: בעלי חיים רבים מתרבים בעונת האביב. כן מוצגת 

השפעתה על תופעות הקשורות בנדידה ובתרדמה.
הסביבה - נושא מרכזי בפרק העוסק בבעלי חיים בסביבות קיום שונות: טבעיות ומלאכותיות.   ב.  

מוצגים המרכיבים הדוממים והחיים של הסביבה כמאפיין של כדור הארץ כולו.
יחסי הגומלין בין יצורים חיים לסביבתם - בפרק על בעלי החיים מוצגת השפעתם של  ג.  

תנאי הסביבה על היצורים החיים: אורך היום המשתנה בעונות השנה השונות, הטמפרטורה 
וזמינות המים. מוצגים יחסי הגומלין בין צמחים לבעלי החיים: הצמחים שאיברים שונים 

שלהם משמשים מקור מזון לבעלי החיים. 
התאמה בין מבנה לתפקיד - מוצגת בפרק העוסק בבעלי חיים. מוצגים איברי החושים ואיברי   ד.  

התנועה והתאמתם לקליטת מידע ולתנועה בסביבות קיום שונות: ביבשה ובמים. 
עקרון המערכת - מוצג בפרק על כדור הארץ, שהוא מערכת אקולוגית מורכבת ובה מרכיבים  ה.  
של  הקיום  כל המרכיבים מאפשרת המשך  פעולה תקינה של  רק  חיים.  ומרכיבים  דוממים 

הטבע. פגיעה בטבע עקב פעולות האדם עלולה לערער את יציבותה של המערכת.

חדש. נושא  של  הלמידה  את  ופותח  בספר  רבות  ביחידות  בכיתה", שמופיע  "דיון  המדור,   ב. 
 שני מדורים אלה נועדו לעורר תלמידים לחשיבה מקדימה לפני ביצוע המשימות, לחדד היבטים 
 ועקרונות חשובים בחומר הנלמד ולפתח בתלמידים מיומנויות של דיון והצגת עמדות בפני 

תלמידים אחרים. 
מדורים קבועים המופיעים לאורך הספר במטרה להרחיב ולהעמיק את הלמידה בנושאים בעלי   .6 

עניין, מעבר לנדרש בתכנית הלימודים:
הפינה "לדעת עוד" מציעה הרחבות בנושאים הקשורים לחומר הלימוד, אף שאינם מופיעים      א. 

בסטנדרטים. 
הפינות "בלשון העברית" ו"בלשון המדע" עוסקות במונחים ובמושגים חדשים הנזכרים בנושאי   ב. 

הלימוד השונים ובהקשריהם לשימושים נוספים בשפה.
שילוב איורים ותמונות רבים כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה וכמענה לסגנונות למידה שונים   .7 
 של התלמידים בכיתה. האיורים והתמונות מאפשרים למידה ישירה מהם, והתלמידים מופנים 
נלמדים  נושאים  להבהיר  מסייעים  גם  והתמונות  האיורים  זה.  מסוג  ללמידה  רבות   במשימות 

ומוסיפים עניין בלמידה.
שימוש בסמלים כדי לציין פעולות שונות המוצעות בספר:   .8

דיון בכיתה - שאלות הנוגעות לנושא הנלמד, והמחברות לידע קודם של הילדים. מטרתן לעורר   
חשיבה בתלמידים כפעילות מטרימה לפני הלמידה של הנושא.

לדעת עוד - הרחבת ידע בנושאים נלמדים מעבר לנדרש בסטנדרטים למען תלמידים סקרנים.   
פעילות - משימות לתלמידים בנושאים הנלמדים )ובכללן - תצפית, ניסוי וסיור(.

חושבים - משימות לפיתוח חשיבה בנושאים הנלמדים, בדרך כלל ברמת חשיבה גבוהה.  
מכירים  אינם  התלמידים  כי  ושייתכן  בטקטסט  שמוזכרות  למילים  הסברים   - העברית  בלשון   

אותן.
בלשון המדע - הסברים והגדרות למונחים המוזכרים בטקסט.   

הנלמדים.  בנושאים  התלמידים  ידי  על  שאלות  בכתיבת  העוסקת  משימה   - שאלה  לי  יש    
היא מיועדת לפתח מיומנות של שאילת שאלות.
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האדם.  של  בקיומו  הטכנולוגיה  של  המרכזי  מקומה  מוצג  הספר  אורך  לכל   - והטבע  האדם   .2
 המידע מקושר לעולם הסובב כל אחד מִאתנו ומטרתו לחבר את הלומד לעולם המוכר לו מחיי 
 היומיום. מוצגים השימושים בטכנולוגיה והתרומה הגדולה שלה לקיומו של המין האנושי, ומנגד, 
 המחיר היקר שאנחנו משלמים בפגיעה בסביבה. מוצגים פתרונות טכנולוגיים למניעה ולצמצום 

הפגיעה בסביבה והדגשת אחריותו של כל אחד מִאתנו לשמירה על הסביבה. 
 3.  קיימות - בפרקים העוסקים בחומרים ובבעלי החיים מודגשת התועלת שהאדם מפיק מהסביבה 
לצד הנזקים שגורם האדם בניצול יתר של הסביבה. מוצעים דיונים והפעלות רבות לתלמידים 
 במטרה להביא ליצירת מודעות על ההשלכות של פעולות האדם על הסביבה בטווח הקצר ובטווח 
 הארוך, לפיתוח ההבנה שחוסר התחשבות בטבע ובצרכים של כל בני האדם ושל כל היצורים 
 החיים יגרום לנזקים שאינם בני תיקון. הספר מעודד מעורבות אישית, שינוי בהתנהגות ולקיחת 

אחריות אישית על מניעת מפגעים  בסביבה. 

מבנה הספר לכיתה ב ורצף ההוראה המוצע בו 
בספר לכיתה ב חמישה שערים: 

שער המבוא - מציג את סיפור המסגרת של הספר ואת ההתארגנות למסע של הילדים המלווים  		•
את הספר. השער מציג גם את המאפיינים החקלאיים של חג הסוכות: איסוף היבול מן השדות 

והמטעים והכנות לשנה חקלאית חדשה.
הבריאות שלנו - הפרק עוסק בשני היבטים מרכזיים הקשורים בשמירה על הבריאות: שמירה  		•

על ניקיון המזון - שאנו אוכלים,  והמים - שאנו שותים, ושמירה על בריאות השיניים.
כוכב הלכת שלנו - הפרק מציג את צורתו של כדור הארץ וכיצד צורה זו באה לידי ביטוי בתמונות  		•
מהחלל; מרכיבים של כדור הארץ: דוממים )אוויר, מים, סלעים, קרקע( וחיים )צמחים ובעלי 

חיים(, ותופעות הקשורות במזג האוויר.
חומרים בסביבה - הפרק מציג מגוון של חומרים שמוצאים בסביבה, מן הדומם )מתכות, חומר,  		•
גיר ועוד( ומן החי )עצים, עורות, שעווה ועוד(; תכונות של חומרים וכיצד הן מסייעות לנו לזהות 
עקב  בסביבה  והפגיעה  החומר,  לתכונות של  והתאמת השימוש  בחומרים  חומרים, שימושים 

שימוש לא זהיר בחומרים )דלדול משאבים וזיהום הסביבה(.
כיצד הם  בעלי החיים,  וצורכי הקיום של  עם בעלי החיים - הפרק מציג את מאפייני החיים  		•
משיגים את צורכי הקיום ומה מקומם של החושים ואיברי התנועה בהשגתם; הסביבות שבעלי 
החיים מתקיימים בהן - טבעיות ומלאכותיות; שימושים של האדם בבעלי החיים והפגיעה בהם.

בסיום הספר מוצעות יחידות אחדות העוסקות בטכנולוגיה והאדם - מקומה של הטכנולוגיה 
ובהרחבת המידע שקולטים  לו  הנחוצים  בייצור המוצרים  מזונו,  צורכי האדם: בהשגת  במילוי 

באמצעות החושים.
ילדים אל מעבר לים במטרה להכיר את  מרכיבי כדור  הספר פותח בסיפור מסע של קבוצת   
הארץ הדוממים והחיים. המסע משמש סיפור מסגרת המקשר בין כל הנושאים הנלמדים בספר 
ומאפשר להדגיש היבטים בין־תחומיים בהוראה: הטיסה אל מעבר לים מזמנת דיון במרכיבים 
של כדור הארץ שהילדים רואים מהמטוס - אוויר, מים ויבשה וכן מרכיבים חיים )בעיקר צומח 

שקל להבחין בו מהאוויר(. 
הטיול בארצות רחוקות מזמן להם מפגש עם מגוון של חומרים מהדומם )חומר, מתכות, מים(   

ומהחי )עץ, נייר, צמר, עורות(, ועם מגוון של בעלי חיים בסביבות חיים ביבשה ובמים. 
כל פרק בספר נבנה באופן בלתי תלוי בתכנים שנלמדו בפרקים האחרים כדי לאפשר מודולריות   
בהוראה והתאמת פרקי הלימוד לרצפי הוראה שונים. אך כדי לקשר בין הדברים, מופנים המורים 
במדריך למורה לפרקים אחרים בספר, שבהם נדונו נושאים דומים או היבטים שונים של אותו 

נושא.
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אחרי פרק מבוא קצר, בחרנו לפתוח את הספר בפרק: 

הבריאות שלנו - מתוך מגמה לעסוק בנושאים הקרובים לעולמם של הילדים: המזון שהם אוכלים 
והמים שהם שותים, הצורך לשמור על ניקיון המזון כדי לשמור על הבריאות; שיני החלב המתחלפות 

בשיניים קבועות והצורך לשמור על ניקיון הפה כדי להבטיח את בריאות השיניים. 

כוכב הלכת שלנו )מרכיבים בכדור הארץ ומזג האוויר(- מציג את כדור הארץ כמערכת טבעית, שיש 
בה שתי קבוצות של מרכיבים: מן הדומם ומן החי. מוצגת ההבחנה בין החי לדומם, שתלווה אותנו 
בהמשך גם בדיון בחומרים ובבעלי החיים. מוצגות תופעות הקשורות במזג האוויר והשלכותיהן עלינו 
ועל כל היצורים החיים. בפרק זה התלמידים מכירים כמה כלי מדידה: מד טמפרטורה, שבשבת ומד 
גשם ולומדים להשתמש בהם. המרכיבים של כדור הארץ מקשרים אותנו לפרק החומרים, שמציג 

בפירוט רב יותר מגוון של חומרים שמשמשים את האדם לסיפוק צרכיו.

החומרים סביבנו - מציג מגוון של חומרים מהדומם ומהחי, מחדד את ההבדלים בין שתי הקבוצות 
של החומרים; מציג מגוון תכונות של חומרים )צבע, ריח, טעם, קשיות, מרקם, ציפה, מצב צבירה(, 
חומרים  של  התכונות  הכרת  לנו  עוזרת  כיצד  חומרים,  לזהות  כדי  אלה  בתכונות  נעזרים  כיצד 

להשתמש בהם לצרכים שונים. 
אותנו לפרק  נושא שמקשר  צורכי האדם,  הפרק מסיים בהצגת מקומה של הטכנולוגיה בסיפוק 
בעלי החיים. לאדם, כמו לכל בעלי החיים, אותם צורכי קיום בסיסיים, אך הטכנולוגיה שהאדם פיתח 
הרחיבה במידה ניכרת את יכולתו לשאוב חומרים מהטבע והגדילה משמעותית את צרכיו במטרה 

לספק את רצונו לקיים רמת חיים גבוהה; נדונות ההשלכות של השימוש בטכנולוגיה על הסביבה.
 

עם בעלי החיים - הפרק מציג מגוון של בעלי חיים בטבע )חיות בר( ובסביבתנו הקרובה )חיות בית 
וחיות משק(. הוא עוסק במאפייני החיים, בצורכי הקיום של בעלי החיים וכיצד הם משיגים אותם 
בסביבות קיום שונות במים וביבשה. בחרנו להציג את הפרק לקראת סוף השנה, כך שיתחיל בעונת 
האביב שבה מתרבים בעלי חיים רבים - אחד מצורכי הקיום שלהם. באביב גם מתעוררים בעלי חיים 
מתרדמת החורף )למשל הנחשים, שמתחילים לשחר לטרף(, והציפורים הנודדות חולפות בשמי 

ארצנו בדרכן חזרה לארצות הצפון.
השימושים שעושה האדם בבעלי החיים, והטכנולוגיה שנרתמה על ידי האדם לשם בניית סביבות 
חיים מתאימות בעבורם, הם  מנושאי יחידות הסיום,  תוך דגש על הטכנולוגיה כמביאה להרחבה 

ניכרת של המידע שהאדם קולט מהסביבה.
אפשר ללמד את הספר ברצף המוצע בו או לבחור ברצף אחר המתאים לצרכים ולאופי הכיתה.

את  הספר,  של  המסגרת  סיפור  את  המציגות  המבוא  ביחידות  לפתוח  חשוב  שייבחר,  רצף  בכל 
הילדים המשתתפים בו ואת חג הסוכות בהקשריו החקלאיים. כדאי גם לשמור על הרצף שבו נלמד 
קודם הפרק על כדור הארץ שלנו ולאחריו פרק החומרים. במבנה כדור הארץ מוצגים מרכיבים שהם 
היסוד לדיון בחומרים בהמשך. אפשר לפתוח את השנה בפרק על בעלי החיים ולאחריו לדון בבריאות, 
בכדור הארץ ובחומרים. אפשר לסיים את השנה בנושא הבריאות ולדון בצורכי האדם לאחר הלימוד 
של הפרק הדן  בבעלי החיים. כך יודגש מקומו של האדם כאחד מבעלי החיים בטבע ויתרונו הגדול 

- יכולתו לפתח טכנולוגיה שעוזרת לו לספק את צרכיו. 
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רצפי הוראה אפשריים בספר

רצף א

רצף ב

רצף ג

1. מחלות מידבקות,
    מניעה וטיפול 

    במחלות
 2. שמירה על נקיון 

    המזון
3. השיניים ובריאותן

1. צורת כדור הארץ
 2. מרכיבים על פני 

    כדור הארץ
3. מזג האוויר

 1. תכונות של 
    חומרים

2. תהליכי עיבוד
 3. התאמת תכונות    

    לשימושים

1. מאפייני חיים
2. צורכי הקיום

3. הזנה, תקשורת,  
    רבייה ותנועה

4. שימושים

 

      הבריאות שלנו    כדור הארץ שלנו     החומרים סביבנו         עם בעלי החיים

1. מחלות מידבקות,
    מניעה וטיפול 

    במחלות
 2. שמירה על נקיון 

    המזון
3. השיניים ובריאותן

1. צורת כדור הארץ
 2. מרכיבים על פני    

    כדור הארץ
3. מזג האוויר

 1. תכונות של   
    חומרים

2. תהליכי עיבוד
 3. התאמת תכונות 

    לשימושים

1. מאפייני חיים
2. צורכי הקיום

 3. הזנה, תקשורת, 
    רבייה ותנועה

4. שימושים

1. מאפייני חיים
2. צורכי הקיום

 3. הזנה, תקשורת, 
    רבייה ותנועה

4. שימושים

 1. תכונות של   
    חומרים

2. תהליכי עיבוד
 3. התאמת תכונות 

    לשימושים

1. צורת כדור הארץ
 2. מרכיבים על פני 

    כדור הארץ
3. מזג האוויר

     כדור הארץ שלנו     החומרים סביבנו      עם בעלי חיים         הבריאות שלנו

     עם בעלי החיים      הבריאות שלנו     החומרים סביבנו        כדור הארץ שלנו

1. מחלות מידבקות,
    מניעה וטיפול 

    במחלות
 2. שמירה על נקיון 

    המזון
3. השיניים ובריאותן
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הוראה ברמות בעזרת הספר
חוברת העבודה מזמנת מטלות ופעילויות ברמות שונות, כפי שמתחייב בכיתה הטרוגנית. 

המורים יוכלו להפנות תלמידים שונים )או קבוצות שונות( למטלות שונות בחוברת. 
המורים יוכלו גם לסייע לתלמידים מתקשים לבצע כל מטלה בחוברת, אם ינסחו את ההוראה בדרך 
אחרת, אם יפרקו כל מטלה למטלות ִמשנה, ואם ידריכו וינחו מקרוב קבוצות של תלמידים חלשים 

)הכול לפי צורכי הכיתה(.
יש לזכור: עבודה בכתב קשה יותר מעבודה בעל פה. 

על כן רצוי לבצע תחילה את המטלה בעל פה )על פי רמת התלמידים(, ורק אז יכתבו בחוברת או 
במחברת. אם כותבים במחברת, או אם המשימה ניתנת כעבודת בית, יש לחזור עליה בכיתה ולסכם 
אותה, וזאת כדי שהתלמידים לא יחושו תסכול על שאף אחד לא התייחס לעבודה שהם הכינו בבית 

)אולי במאמץ ובקושי רב(.

טקסטים מפעילים 
טקסט מפעיל - הוא טקסט של הוראות לעשייה.

באמצעותו התלמידים לומדים להבין הוראות ולבצען בצורה מדויקת.
המשוב הוא מיידי. התלמידים יכולים לבדוק אם הצליחו במשימה ומיד הם יכולים לתקן את עבודתם 

ולהוסיף עליה. 

טקסט מפעיל לכיתות היסוד יכול להיות :  
•	הוראה אחת או שתיים.

•	הוראות אחדות המלוות באיורים מבהירים.
הזמנה לפעילות באיורים בלבד, ללא הוראות כתובות, כאשר הטקסט עולה בבירור מתוך רצף  	•
האיורים, מה שמזמן לתלמידים גירוי לדעת ולעשות. יש רק לדאוג לכך שהטקסט יהיה ברמת קריאּות 

מתאימה ושהמטלָה תהא בת ביצוע לילדים.

כללים לניסוח מטרות התנהגותיות על פי רוברט מאגר   
רוברט מאגר )1962( תרם תרומה מעשית חשובה לעניין הכנתן של מטרות התנהגותיות וניסוחן 
ברמת המורה. מאגר קובע, כי ברגע שהמורה מחליט ללמד משהו עליו לפעול בדרכים שונות כדי 

להצליח. לשם כך, עליו להחליט מהן המטרות שבכוונתו להשיג.

כללים בכתיבת מטרות התנהגותיות
הכלל הבסיסי הראשון הוא הגדרת הפעולה הגלויה של הלומד, כלומר הגדרת ההתנהגות הצפויה 

מן הלומד כאשר יבצע את המטרה.                     
כותב  על  הלומד.  מן  הנדרשת  ההתנהגות  תבוצע  התנאים שבמסגרתם  הגדרת  הוא  השני  הכלל 

המטרה לקבוע באילו תנאים יגלה הלומד את ההתנהגות שרכש בעקבות תהליך הלמידה.
הכלל השלישי הוא לקבוע את הקריטריון להערכת התנהגותו של הלומד עם סיום תהליך הלמידה. 

הקריטריון מאפשר לבחון את הישגיו ומידת הצלחתו של הלומד.
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רפלקציה - תהליך שיקוף אישי לסיכום הלמידה
לאורך פרקי הספר, במשימות המורכבות יותר או בכאלה שביצוען חשוב להבנת החומר הנלמד, 

מוצע לתלמידים כרטיס לסיכום הלמידה.
חווה,  שהתלמיד  הלמידה  תהליכי  על  בחשיבה  העוסקות  שאלות  לתלמידים  מוצגות  בכרטיס 
כאשר ביצע פעילות או כשסיים ללמוד אחד מן הנושאים המוצעים בספר )כמו למשל תכונות של 

חומרים(.
מפורטות להלן שאלות נוספות שאפשר לשלבן בכרטיס הרפלקציה, כשהן ממוינות לפי היבטים 
אלה  על  נוספות  רפלקציה  שאלות  לתלמידים  להציע  כדי  אלה  בשאלות  להיעזר  אפשר  שונים. 

שאנחנו הצענו בספר, או כדי לשנות שאלות המופיעות בכרטיסים שלנו.

רפלקציה על תהליך הלמידה
האם השגתם את המטרה שנקבעה במשימה? הסבירו תשובתכם.

האם היו לכם קשיים במהלך המשימה? אם כן פרטו אותם.
כיצד התגברתם עליהם?

האם הבנתם כל שלב במהלך המשימה? ציינו אילו שלבים במשימה לא הבנתם ומדוע. כתבו  - 
מדוע לדעתכם לא הבנתם שלבים אלה? 

ציינו - האם לדעתכם חסר משהו במשימה, כדי שבעתיד היא תהיה מובנת יותר?

רפלקציה על המשגה ויישום הלמידה
אילו נושאים שלמדתם בעבר עזרו לכם לבצע את המשימה ולסכם אותה?

האם היו דברים חדשים שלמדתם במשימה? מהם? האם הם עזרו לכם להבין את חומר הלימוד? 
ציינו - האם היה דבר מה במשימה שהיה מנוגד לידע קודם שלכם ושהפתיע אתכם? 

מהו הדבר החשוב ביותר לדעתכם שלמדתם במשימה זו?
ציינו - האם למדתם במשימה זו משהו שישנה את התנהגותכם בחיי היום יום? 

את  פרטו  הנלמד?  החומר  את  יותר  טוב  מבינים  שאתם  חושבים  אתה  המשימה  אחרי  האם 
תשובתכם. 

*** תיאור מקרה *** האם בעקבות מה שלמדת במשימה תנהגו אחרת?
*** תיאור מקרה *** איזו עצה תיתנו ל...

רפלקציה על ארגון הלמידה בכיתה
כיצד ביצעתם את התצפית: ביחידים/בזוגות/בקבוצה קטנה/כל הכיתה

האם הייתם משנים משהו בהיבט זה? אם כן -  מה?
עד כמה נעזרתם באדם מבוגר )מורה, בני משפחה( ולאיזה צורך?

רפלקציה אישית
מה עורר בכם עניין ואהבתם במיוחד בביצוע המשימה?

מה לא אהבתם במשימה? נמקו מדוע.
האם עבודה משותפת עם חברים עוזרת ותורמת להצלחת המשימה?
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טבלה למעקב אישי אחר הלמידה
בסוף החוברת לתלמיד מוצעת טבלה למעקב אישי אחר הלמידה. המטרה היא לפתח לומד עצמאי 

העוקב בכוחות עצמו אחר התקדמותו בלימודי המדעים בכיתה ב.
הצענו לאורך החוברת לתלמיד מקומות שונים שעם השלמת לימודם, מוזמנים התלמידים להדביק 

בטבלת המעקב מדבקה - בחרנו לשם כך לעצב מדבקה בדמותו של סביבני.
המורים יכולים כמובן להציע לתלמידים טבלת מעקב שונה על פי בחירתם.

מידת  את  המשקפת  מדבקה  גם  סביבני  של  המדבקה  לצד  להדביק  לתלמידים  להציע  אפשר 
הצלחתם בלמידה )על פי הערכתם האישית(:

מדבקה של סמיילי - מציינת למידה מוצלחת לפיה החומר ברור ומובן.
מדבקה של פרח -  חלק מהחומר עדיין לא ברור וכדאי לחזור וללמוד כמה נושאים.

מדבקה של שמש - החומר מעורר קשיים וצריך לחזור על נושאים רבים.
במדריך למורה הצענו בנושאי לימוד שונים להציע לתלמידים להדביק מדבקות אלה גם בנושאים 

שאינם מוזכרים בטבלה למעקב אחר הלמידה.

שימוש במדבקות כחלק מתהליך הלמידה 
בפרק על בעלי החיים מוצעות כמה משימות שבהן מתבקשים התלמידים להדביק תמונות של 

בעלי חיים במקומות המסומנים באיורים.
לשם כך הכנו דף מדבקות מיוחד בחוברת.

ושל שמש - לצורך מעקב אישי אחר  כן מצויות מדבקות של סביבני, של סמיילי, של פרח  כמו 
הלמידה, כמוסבר לעיל.

תעודה אישית לסיום למידת המדעים בכיתה ב
בסוף הספר מוצעת תעודת סיום לכל תלמיד שהשלים את כל חומר הלימודים במדעים של כיתה ב.

בניית דמותו של סביבני ושבשבת
בסוף החוברת לתלמיד מוצעים דפי גזירה פשוטים לצורך הכנת בובה של סביבני ולהכנת שבשבת.

כדאי להנחות את התלמידים כיצד יש לגזור ולחבר את החלקים כדי לקבל את התוצר הרצוי.

הצעה לתכנון מהלך ההוראה של הנושאים המוצעים בספר 
מסע מדע ב 

בפרק המבוא )5-2 שעות(
משך זמן מומלץ הנושא

ביצוע משימות )כיתה/בית( להוראה, שעות

מתארגנים למסע*: דיון בכיתה,
חשיבה טיעונית )למידה מהו טיעון, 

כיצד הוא בנוי, ההבדל בין טענה 
לנימוק(

2 פעילות: בחירת חפצים ובגדים שכדאי לקחת למסע 1-

פעילות: כתיבת ברכה לראש השנה ½בחודש תשרי מתחילה שנה חדשה
)כיתה/בית(**

חג סוכות - סוף וגם התחלה
 פעילות: א. הפעולות שחקלאים עושים - בכיתה. 1חשיבה טיעונית

ב-ג: אפשר כשיעורי בית אך דרושה בדיקה בכיתה.

מתחילים במסע הגדול
פעילות: חיבור שאלות ודיון בהן )כיתה(½-1שאילת שאלות

כרטיס לסיכום הלמידה )בית/כיתה(

יחידות המבוא מציגות את סיפור המסגרת של הספר ואת המיומנויות של שאילת שאלות וחשיבה   *
)מחזוריות  הסוכות  ולחג  השנה  לראשית  שלו  והקשר  מחזוריות  המושג  מוצג  בנוסף  טיעונית. 
בחקלאות(. מורים שאינם מעוניינים לעסוק כאן בחגי ישראל ובחקלאות, יכולים להתחיל בהצגת 
ראשונית של החשיבה  להכרה  וחצי  עוד כשעה  ולהקדיש  כחצי שעה,  סיפור המסגרת במשך 

הטיעונית. המיומנות של שאילת שאלות נלמדת גם בהמשך.
יש משימות קלות שאפשר להציע לתלמידים לבצען בבית. בכל מקרה כדאי לבדוק אותן בכיתה   **
ובוצעו כהלכה )לכן רשמנו בית/כיתה(. אפשר גם להתחיל בביצוען בכיתה  לוודא שהובנו  כדי 

ולהשלימן בבית )כיתה/בית(.
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בפרק: הבריאות שלנו )14 שעות(
משך זמן מומלץ הנושא

ביצוע משימות )כיתה/בית( להוראה, שעות

איך שומרים על הבריאות במסע?
פעילות: אנחנו והמחלות )כיתה(1חשיבה טיעונית

על החיידקים
1חשיבה טיעונית

פעילות: מה ההבדל בין למנוע לבין לטפל? )כיתה(
פעילות )בחירה(: נפלתי, נפצעתי, טיפלתי... מנעתי 

)בית/ כיתה(
פעילות )בחירה(: מה מצחיק? )בית / כיתה(

פעילות: שלשול - מניעה וטיפול )בית / כיתה(1שומרים על הבריאות בעזרת מזון נקי

כיצד שומרים על ניקיון המזון?
שיחה בכיתה

חשיבה טיעונית
1

פעילות: איך נשמור בכיתה שלנו על ניקיון המזון 
ואיכותו? )בית / כיתה(

פעילות חושבים )בחירה(: כיצד תשמרו על ניקיון המזון 
שאתם מביאים לבית הספר? 

מונעים מחלות בעזרת חיסונים
פעילות: אילו חיסונים קיבלתי? )כיתה(1שיחה בכיתה

מה זה חיסון?
פעילות: בלשון העברית )בית / כיתה(1חשיבה טיעונית

פעילות חושבים )בחירה(: מדוע חשוב לקבל חיסונים?

זהירות: מחלות מידבקות
שאילת שאלות

חשיבה טיעונית
1

פעילות: התנהגות נכונה בזמן מחלה 
)בית / כיתה(

פעילות חושבים )בחירה(: הבדל בין מחלות )כיתה(

פעילות: איך מטפלים במחלות? )בית / כיתה(1מטפלים במחלות בעזרת תרופות
כרטיס לסיכום הלמידה )בית / כיתה(

פעילות: הכרת השיניים שלנו )בית / כיתה(1שומרים על בריאות השיניים

שיני חלב ושיניים קבועות
חשיבה טיעונית

שאילת שאלות

1

פעילות: מקור השם שיני חלב
)בית / כיתה(

פעילות: שיני חלב ושיניים קבועות 
)בית / כיתה(

פעילות )בחירה(: לעיסת המזון בפה
)בית / כיתה(

פעילות חושבים )בחירה(: 
כיצד עוזרות שיניים לאכילת מזון?

פעילות: השיניים עוזרות לנו לדבר )כיתה(
 פעילות: השיניים משפיעות על המראה שלנו 

)בית / כיתה(

פעילות חושבים )בחירה(: אני והשיניים1מבנה השיניים

שמירה על ניקיון הפה עוזרת לשמור 
פעילות: איך לצחצח שיניים? 1על בריאות השיניים

)בית / כיתה(

פעילות: סוגי מזון שמזיקים במיוחד לשיניים )כיתה(1העששת - מחלה שפוגעת בשיניים

1אצל רופא/ת השיניים

פעילות: נכיר את המרפאה של רופא/ת השיניים )בית 
/ כיתה(

פעילות: כללים לשמירה על בריאות השיניים )בית / 
כיתה(

פעילות )בחירה(: מכינים כרטיס אישי לרופא/ת 
השיניים )בית / כיתה(

כרטיס לסיכום הלמידה )בית / כיתה(
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בפרק: כוכב הלכת שלנו )15-13 שעות(
הפרק עוסק בצורתו של כדור הארץ, במחזוריות של יממה ושל שנה, בסוגי סביבות על פני כדור 
הארץ ובמרכיבי הסביבה )חיים ודוממים(, בהשפעת האדם על הסביבה. הוא כולל הכרת מכשירי 

מדידה ושימוש בהם )מד טמפרטורה, מד רוח, מד גשם(.

משך זמן מומלץ הנושא
ביצוע משימות )כיתה/בית( להוראה, שעות 

 פעילות: מתבוננים בשמש ובכוכבי הלכת ½מהי צורתו של כוכב הלכת שלנו?
)בית/כיתה(

יום ולילה - יממה
פעילות: הבחנה בין יום לבין לילה 1דיון בכיתה

)בית/כיתה(

מחזוריות של שנה
פעילות: ראש השנה שלי )בית/כיתה(½שיחה בכיתה

פעילות )בחירה(: חודשי השנה וחגי ישראל )בית /כיתה(1מחזוריות בזמן ולוח השנה )בחירה(
כרטיס לסיכום הלמידה )בית/כיתה(

מה יש על פני כדור הארץ?
סיור להכרת מרכיבים שיש סביבנו1שיחה בכיתה

מרכיבים על פני כדור הארץ

חשיבה טיעונית
1

פעילות: מרכיבים חיים ומרכיבים דוממים )בית/כיתה(
פעילות: מרכיבים חיים ומרכיבים דוממים בסביבה 

הטבעית )כיתה(
כרטיס לסיכום הלמידה )בית/כיתה(

תצפית: האוויר נמצא בכל מקום סביבנו )כיתה(½האוויר שמקיף אותנו

אני והאוויר
½שיחה בכיתה

אוויר ומזג האוויר
פעילות: מקרא תמונה )בית/כיתה(½שיחה בכיתה

 פעילות: כיצד משתנה מזג האוויר במשך היממה? ½מה זה מזג אוויר?
)בית/כיתה(

2כיצד מודדים שינויים בטמפרטורה?

פעילות: הכרת מד הטמפרטורה )בית/כיתה(
פעילות: מודדים את הטמפרטורה )כיתה(

פעילות: כיצד משתנה הטמפרטורה במשך היממה? 
)כיתה(

סוגים של מדי טמפרטורה )בחירה(

פעילות )בחירה(: קריאת טמפרטורה במדי טמפרטורה 
שונים )כיתה(

פעילות )בחירה(: אנחנו והטמפרטורה של האוויר 
)בית(

פעילות )בחירה(: מודדים את טמפרטורת הגוף שלנו 
)בית/כיתה(

האוויר נמצא בתנועה
פעילות: במה מועילה הרוח?½-1שאילת שאלות

)בית / כיתה(

פעילות: מקרא תמונה )בית/כיתה(½מה קורה כשנושבות רוחות חזקות?

איך מודדים את כיוון הרוח ועד כמה 
פעילות: בדיקת כיוון הרוח )בית/כיתה(½היא חזקה?

פעילות - תצפית: מתבוננים בעננים )כיתה(1כיצד נוצרים עננים?

פעילות: הכרת משקעים )בית/כיתה(1כיצד נוצרים משקעים?

מודדים משקעים
שיחה בכיתה

שאילת שאלות
½

יש לי שאלה )בחירה(: שאלות על יום גשם
פעילות - תצפית: כיצד נראית הסביבה אחרי הגשם? 

)בית/כיתה(

תחזית מזג האוויר
½שיחה בכיתה

הטכנולוגיה ותחזית מזג האוויר
פעילות )בחירה(: פרסום תחזית מזג האוויר )כיתה/בית(½)בחירה( שיחה בכיתה

מזג האוויר ועונות השנה
פעילות )בחירה(: מזג האוויר ואמנות הציור )כיתה/בית(½-1שיחה בכיתה
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בפרק: החומרים סביבנו )29-27 שעות(
מחומר,  לבנים  )ייצור  כ-10-8 שעות  של  בהיקף  הטכנולוגיה  לנושא  התייחסות  גם  כולל  הפרק 
מכשירים ומכונות לבניית בתים, מה עשוי מעץ, הטכנולוגיה והשימוש בעץ, מה עושים מנייר, ייצור 
פלסטיק, התאמת תכונות לשימושים, הטכנולוגיה והשימוש במכונות בימינו, ייצור פלסטיק וייצור 

מוצר מפלסטיק(

משך זמן מומלץ הנושא
ביצוע משימות )כיתה/בית( להוראה, שעות

½היכן גרים האנשים בעולם?

מאילו חומרים בונים בתים?
פעילות: מדוע בונים סוכות? )כיתה(1חשיבה טיעונית

בתים שבונים מחומר
1שיחה בכיתה

פעילות )בחירה(: הכנת חומר )כיתה(
פעילות: מן החומר מכינים כלים )בית/כיתה(

כתוב בתורה )בית/כיתה(

מאילו חומרים בונים אוהלים?
1)רשות(

כתוב בתורה )כיתה/בית(
פעילות )בחירה(: השוואה בין בתים 

)כיתה/בית(

כיצד נראים הבתים שלנו היום?
1שיחה בכיתה

פעילות: חומרים המתאימים לבניית בתים
)בית/כיתה(

כרטיס לסיכום הלמידה )בית/כיתה(

פעילות: מה יש בתוך הבית? )כיתה(1מה יש בתוך הבית?
פעילות חושבים )בחירה(

פעילות: חומרים מן החי ומן הדומם 1מהיכן אנחנו מקבלים חומרים?
)כיתה/בית(

פעילות: התמונה שלי )בית/כיתה(½איך מזהים חומרים?

 פעילות: איך נדע מאיזה חומר עשויים החפצים? ½תכונות של חומרים
)כיתה/בית(

צבע, ריח וטעם של חומרים
1שיחה בכיתה

פעילות: צבעים, ריחות וטעמים של חמרי מזון
)בית/כיתה(

תצפית: כיצד משפיעים חומרים על טעם המים?
)כיתה(

פעילות )בחירה(: מכינים מיצים 
פעילות חושבים )בחירה(

פעילות: מזהים חפצים על פי המרקם שלהם1מרקם של חומרים
)כיתה(

קשיות של חומרים
תצפית: בדיקת קשיות של חומרים )כיתה(1שיחה בכיתה

מוצק או נוזל?
1שיחה בכיתה

ניסוי: ממים לקרח ומקרח למים )בית/כיתה(
תצפית )בחירה(: שינויים שמתרחשים בנוזלים שונים 

)כיתה(

מה קורה כשמחממים שעווה?
תצפית: שינויים בנר שעווה דולק )כיתה(1שיחה בכיתה

צף או שוקע?
תצפית: מה קורה במים לחומרים שונים? )כיתה(1שיחה בכיתה

פעילות חושבים )בחירה(

מזהים חמרים על פי התכונות שלהם
תכונות של מתכות

שיחה בכיתה

½

1

פעילות: תכונות והיפוכן )בית/כיתה(

 פעילות: בדיקת תכונות של כלים ממתכת 
)כיתה/בית(

פעילות: התכונות של החומר עץ )כיתה/בית(½התכונות של החומר עץ

1מה עושים מעץ?

פעילות: התאמת התכונות של עץ לשימושים
)בית/כיתה(

פעילות: כיצד עוזרת לנו הטכנולוגיה להשתמש בעץ? 
)בית/כיתה(

פעילות: נייר לשם מה? )בית/כיתה(1התכונות של הנייר )בחירה(
פעילות: בדיקת תכונות של נייר )כיתה(
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הפלסטיק הוא חומר מלאכותי
חומר טבעי וחומר מלאכותי

שיחה בכיתה
1

פעילות: בדיקת תכונות של חפצים מפלסטיק
)בית/כיתה(

פעילות חושבים )בחירה(

מאיזה חומר זה עשוי?
פעילות: מתאימים תכונות לשימושים1חשיבה טיעונית

)בית/כיתה(

1חומרים מסוכנים

פעילות: חומרים מסוכנים בבית )בית/כיתה(
פעילות חושבים )בחירה(: איך מחזיקים חומרים 

מסוכנים בבית? )כיתה(
פעילות: כללי זהירות לשימוש בחומרים מסוכנים 

)כיתה(

איך הכינו מוצרים לפני הרבה שנים?
½שיחה בכיתה 

הטכנולוגיה ושימוש במכונות בימינו
 פעילות: פעולות שמבצעים בייצור מוצרים 1שיחה בכיתה

)בית/כיתה(

מייצור החומר פלסטיק עד לייצור 
מוצר מפלסטיק

שיחה בכיתה
2

פעילות: ייצור מוצרים בעזרת יציקה 
)בית/כיתה(

פעילות: יוצקים שעווה ומייצרים נר )כיתה(
 פעילות סיכום: מה אנחנו יודעים על חומרים? 

)בית/כיתה(

השימוש בחומרים פוגע בסביבה
 פעילות חושבים: נזקים שהאדם גורם לסביבה 1שיחה בכיתה

)בית/כיתה(

בזבוז חומרים
1שיחה בכיתה

איך אפשר לחסוך בחומרים?
שיחה בכיתה

חשיבה טיעונית
1

פעילות: מתקני מיחזור ביישובים )בית/כיתה(
פעילות: מיחזור חומרים )בית/כיתה(

פעילות )בחירה(: חוגגים יום הולדת ירוק )כיתה(
כרטיס לסיכום הלמידה )כיתה/בית(

2מכינים תערוכה על חומרים )בחירה(

בפרק: עם בעלי החיים )30-28 שעות(
הערה: נושא התקשורת נכלל בפרק בעלי החיים ביחידות העוסקות בתקשורת וחושים 

בבעלי חיים. לנושאים אלה מוקדשות כ-10 שעות במסגרת הפרק.

משך זמן מומלץ הנושא
ביצוע משימות )כיתה/בית( להוראה, שעות

פעילות: כתוב בתורה )בית/כיתה(1היכן חיים בעלי החיים?
פעילות: סביבות ביבשה ובמים )בית/כיתה(

2בעלי החיים בחצר הבית

פעילות: בעלי חיים בחצר הבית 
)בית/כיתה(

פעילות: כתוב בתורה )כיתה(
סיור בחצר או בסביבה קרובה )כיתה(
כרטיס לסיכום הלמידה )כיתה/בית(

פעילות: חיות בית וחיות בר )כיתה(1בעלי החיים שאנחנו מגדלים

1האדם מגדל חיות מחמד
פעילות: ביקור בחנות לחיות מחמד 

)בית/כיתה(
פעילות: שומרים על חיות הבית )כיתה(

פעילות: חיות בית וחיות משק 1סביבות מעשה ידי אדם
)בית/כיתה(

2מה צריכים בעלי החיים כדי לחיות?

 פעילות: מה צריכים בעלי החיים כדי לחיות? 
)בית/כיתה(

פעילות חושבים )כיתה(
כתוב תורה )כיתה/בית(

המשך - החומרים סביבנו
משך זמן מומלץ הנושא

ביצוע משימות )כיתה/בית( להוראה, שעות
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פעילות: קבוצות הזנה של בעלי חיים 2מה אוכלים בעלי החיים?
)בית/כיתה(

בעלי החיים מתרבים
פעילות: מחזור החיים של בעלי החיים 2כיצד מתפתחים בעלי חיים צעירים?

)בית/כיתה(

בעלי החיים צריכים ליצור תקשורת 
זה עם זה

כיצד יוצרים בעלי החיים תקשורת?
2

איזה מידע מעבירים בעלי החיים 
פעילות: מידע שמעביר הפרפר זנב סנונית 1בעזרת צבעים וצורות?

)בית/כיתה(

איזה מידע מעבירים בעלי החיים 
פעילות: קולות שבעלי חיים משמיעים 1בעזרת קולות?

)בית/כיתה(

איזה מידע מעבירים בעלי החיים 
פעילות: תקשורת בעזרת ריח )כיתה(1בעזרת ריחות?

איזה מידע מעבירים בעלי החיים 
פעילות: שפת הגוף של בעלי החיים1בעזרת תנועות?

)בית/כיתה(

בעלי החיים יוצרים תקשורת כדי 
1להתרבות

פעילות סיכום: כיצד יוצרים בעלי החיים תקשורת? 
)כיתה(

פעילות: השוואה בין תקשורת בעזרת סימנים 
לתקשורת בעזרת תנועות )כיתה(

2כיצד קולטים בעלי החיים מידע?
פעילות: כיצד קולטים בעלי החיים מידע? )בית/כיתה(

פעילות חושבים )כיתה(
כרטיס לסיכום הלמידה )בית/כיתה(

בעלי החיים צריכים להכיר את 
פעילות חושבים: עונות השנה ובעלי החיים )כיתה(1הסביבה שהם חיים בה

פעילות: בעלי חיים בסביבה )כיתה(

1בעלי החיים נעים בסביבה
פעילות: כיצד נעים בעלי החיים?

)בית/כיתה(
פעילות חושבים )כיתה(

בעלי החיים מגיבים לשינויים 
פעילות: כיצד מתקיימים בעלי החיים כשחם בקיץ? 1בסביבה: תרדמה ונדידה

)כיתה(

פעילות: מוצרים שמקבלים מבעלי חיים )בית/כיתה(1בעלי החיים והאדם

פעילות: כיצד נשמור על בעלי החיים? )כיתה(2האדם פוגע בבעלי החיים
כרטיס לסיכום הלמידה )בית/כיתה(

2תערוכה מסכמת על בעלי חיים

ביחידות: אדם טכנולוגיה וסביבה )8-6(
2 שעות מוקדשות למהות הטכנולוגיה, 4 שעות מוקדשות לנושא מידע ותקשורת )עם אפשרות 

ל-2 שעות נוספות לסיכום השנה(

משך זמן מומלץ הנושא
ביצוע משימות )כיתה/בית( להוראה, שעות

1אדם, טכנולוגיה וסביבה

האדם נעזר בטכנולוגיה כדי לקלוט 
1מידע רב על הסביבה

איך קולטים מידע רב יותר באמצעות 
½חוש השמיעה?

איך קולטים מידע רב יותר באמצעות 
פעילות: מה רואים מבעד לזכוכית מגדלת? )כיתה(½חוש הראייה?

פעילות: כיצד אנחנו יוצרים תקשורת? )בית/כיתה(2כיצד אנחנו יוצרים תקשורת?

פעילות: אמצעים להעברת מידע בתקשורת1מעבירים מידע באמצעי התקשורת
)בית/כיתה(

כיצד נסכם את החוויות שלנו 
2מהמסע במשך השנה? )בחירה(

המשך בעלי החיים
משך זמן מומלץ הנושא

ביצוע משימות )כיתה/בית( להוראה, שעות
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רשימת ציוד וחומרים לפעילויות המוצעות בספר של כיתה ב
בזוגות  לעבודה  מחושבת  הכמות  בספר.  הלימוד  פרקי  פי  על  מאורגנת  והחומרים  הציוד  רשימת 
גדולה של  או בקבוצות )למעט פעילויות המבוצעות בהדגמה(. במקרים שבהם כדאי לבדוק כמות 
מקיפה  תמונה  לקבל  אפשר  יהיה  כך  תלמידים.  של  שונות  לקבוצות  אותם  לחלק  מוצע  חומרים, 
מחומרים שייבדקו על ידי קבוצות שונות בכיתה. מוצע לארגן בקופסאות נפרדות ערכות לכל נושא, 

כדי שיהיה קל יותר לארגן אותם במהלך הלמידה של הנושא בכיתה.

חומריםציוד לנושא שם הפרק

כדור הארץ שלנו

שקית פלסטיק, כלי פלסטיק, מחברתמגשסיור להכרת הסביבה

בלוןהאוויר נמצא בכל מקום

כיצד מודדים שינויים בטמפרטורה?
מדי טמפרטורה )מעבדתי 

או למדידת מזג אוויר(

סוגים של מדי טמפרטורה

מד טמפרטורה מעבדתי, 
מד טמפרטורה רפואי 
)רצוי גם דיגיטלי(, מד 

טמפרטורה למדידת מזג 
האוויר

איך מודדים את כיוון הרוח ועד כמה 
היא חזקה

שבשבת )מומלץ(

מד גשם )מומלץ(מודדים משקעים

החומרים סביבנו

חומר, חתיכות קשתבניות )עוגות או עץ(הכנת חומר

תכונות חומרים
כוס זכוכית, כוס פלסטיק, 

כוח חרס )מומלץ(

3 כלים למיםצבעים, ריחות וטעמים של מזון
תבלינים, סוגי מזון שונים )מומלץ(

סוכר, מלח, לימון

מרקם של חומרים
ספוג רחצה או נייר 

זכוכית, לוח זכוכית או 
מתכת בעלי מרקם חלק

קשיות של חומרים

מסמר פלדה חד, שפוד 
עץ, מסרגת  פלסטיק, 
שבר זכוכית, אבן צור 

)מומלץ(

סבון מוצק, לוח מתכת, לוח זכוכית, לוח עץ 
)אפשר גם מקל ארטיק, צינורית זכוכית, מפתח 

מתכת, או ערכה של מתכות שונות(

מוצק או נוזל

2 בקבוקי פלסטיק זהים 
)רצוי נפח של חצי ליטר( 

- לבדיקת מים
3 בקבוקי פלסטיק זהים 
)לבדיקת נוזלים אחרים(

עט סימון )מרקר(

שמן זית, חלב, חומץ )מומלץ(

נר שעווה, גפרוריםפמוטהתכת שעווה

כוס כימית בנפח של ליטרצף או שוקע
קוביות של פלסטיק, קלקר, מתכת, גומי, 

זכוכית, עץ, משטחי עץ וקלקר, כדור גומי קטן, 
מפתח מתכת, פלסטלינה

כלי מתכת שוניםתכונות של מתכות

כלי עץ שוניםתכונות של החומר עץ

סוגי נייר שוניםהתכונות של הנייר

כלי פלסטיק שוניםתכונות של פלסטיק

שעווה
קופסת שימורים, פותחן 

קופסאות
�1שעווה, חוט קשירה, קוביות קרח



מאמרי העשרה כלליים למורים
מאפייני המחקר המדעי וההבדל בין תצפית לניסוי 

מחקר מדעי מהו?
לפני כמה עשורים הגדיר החוקר קרלינג את המחקר מדעי באלה המילים: 

על  המתבססת  טבעיות,  תופעות  של  לביקורת  ונתונה  אמפירית  מפוקחת,  שיטתית,  "בדיקה 
תיאוריה והשערות על הקשר שבין תופעות טבעיות אלו."

מטרת המחקר המדעי היא לגבש חוקים כלליים שימזגו ידע קיים, יסבירו את התופעות ויאפשרו 
לחזות אירועים שעדיין לא התרחשו.

מהימנותו של מחקר מדעי נבחנת, בין השאר, ביכולת לחזור עליו. לכן אין ערך למחקר ללא פרסומו 
במדויק על כל פרטיו. המסקנות חייבות להתבסס על עובדות מתועדות שנמדדו בניסוי ובתצפית 

ועל נתונים שנותחו בהתאם לכללים מתמטיים בינלאומיים.

בזה.  זה  הקשורים  מושגים  של  מערכת  למעשה  שהיא  תיאוריה  לגבש  מנסה  המדעי   המחקר 
המושגים הם משתנים שמנסים להסביר את התופעה הנבדקת באמצעות הקשרים ביניהם.

כל מחקר מדעי אמין מחייב עמידה בכללי יסוד ברורים שהחשובים שבהם: 
הצבת בעיית )שאלת( מחקר, הבודקת קשר בין משתנים. 

כל שלבי היסוד של המחקר המדעי מבוססים על משתנים אלו: השערת המחקר, הבקרה, הגורמים 
הקבועים במחקר, אופן איסוף הנתונים במחקר, הצגתם וניתוחם.

מחקר מדעי אמין מתייחס אך ורק למשתנים האמורים. על החוקר לבודד את השפעתם של משתנים 
נוספים העשויים להשפיע על התוצאות. אנחנו מכנים זאת בשם: בידוד משתנים.

כאשר התיאוריה שהמחקר מתבסס עליה מורכבת, על החוקר לבצע מחקרי משנה אחדים, שביחד 
הם יוצרים תמונה כוללת המאפשרת הבנה של התופעה הנבדקת. 

אם לדוגמה ננסה לחקור את תהליך גדילת צמח כלשהו באמצעות מעקב אחר התארכות הגבעול, אחר 
העלייה במסת הצמח או אחר מדד אחר שנבחר, נבצע כמה מחקרים, שכל אחד מהם יבדוק את השפעתו 

של גורם אחר על תהליך הגדילה: השפעת עוצמת האור, השפעת הטמפרטורה או השפעת המים.  

המשתנים במחקר המדעי
במערך מחקר של ניסוי מבחינים בין שני סוגים של משתנים: 

גורם שהחוקר משנה או קובע אותו במחקר כדי לבדוק את השפעתו על  משתנה בלתי תלוי - 
התופעה הנחקרת. המשתנה הבלתי תלוי מכונה כך כיוון שהחוקר הוא שמבצע בו שינויים והם אינם 

נובעים מהתופעה הנבדקת. 
משתנה תלוי - השינויים החלים בו עשויים להיות תלויים בגורם הנבדק במחקר, כלומר במשתנה 

הבלתי תלוי. 
במחקר מדעי נעזרים החוקרים בשני כלי מחקר מרכזיים: תצפית וניסוי.

ההבדל בין תצפית לניסוי
תצפית: 

צפייה בתופעה טבעית ומדידת משתנים הקשורים בה בלי להתערב ולנסות להשפיע על התוצאות. 
החוקר אינו משנה משתנים נבדקים ואינו משפיע על התוצאות המתקבלות. הוא רק קובע את מערך 
המשתנים שבהם תתמקד התצפית שלו. החוקר יבחר לבצע תצפית במקרים שבהם אינו מכיר את 
כל המשתנים הקשורים בתופעה, או כאשר אינו יכול לשלוט בהם. עם זאת, החוקר יכול לבדוק קשר 
בין משתנים וגם למדוד משתנים. כך למשל, בבדיקת פעילות של נמלים יעקוב החוקר אחרי שעות 
הפעילות ביממה, אחרי המרחקים מהקן שהנמלים מגיעות אליהם או אחרי מסלולי תנועתן. הוא 
יכול למדוד גם טמפרטורה ולחות יחסית של האוויר כדי לראות אם יש קשר בין התנהגות הנמלים 
למשתנים אלה. אך הוא אינו יכול לשלוט בהשפעתם של כל הגורמים הפועלים בשטח, ולכן הוא יכול 

לגלות רק מתאם בין משתנים ולא קשר סיבתי ביניהם. 
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ניסוי:
התערבות במהלך התופעה הטבעית כדי להוכיח את הקשר בין המשתנה התלוי למשתנה הבלתי 
אחרות,  במילים  או  מתאימות,  בקרות  וביצוע  משתנים  בידוד  כדי  תוך  נעשית  ההתערבות  תלוי. 
החוקר מבצע שינוי מתוכנן וידוע מראש של המשתנה הבלתי תלוי ובודק כיצד משפיע השינוי על 
המשתנה התלוי. אם נחזור למחקר הנמלים, החוקר יכול להוסיף מכשולים בדרך או מזון ולראות 
לשלוט במהלך  החוקר  ביכולתו של  כיוון  שאין  ניסוי שדה,  זהו  הנמלים.  כיצד תשתנה התנהגות 

הניסוי על כל המשתנים. כדי שיוכל לבודד משתנים על החוקר לבצע ניסוי מבוקר בתנאי מעבדה.

דוגמאות לתצפיות ולניסויים בספר הלימוד
בספר מוצעות תצפיות בשני פרקים:

•	בפרק כוכב הלכת שלנו: 
איך יודעים שיש אוויר בכל מקום? )עמ' 59(  

התלמידים מנפחים בלון ואחר כך עוזבים אותו.   
הם רואים שמה שיוצא מהבלון הוא האוויר שמילא אותו.  

תצפית על הגשם היורד והשפעתו על הסביבה )עמ' 78(.  
•	בפרק החומרים סביבנו - מוצעות תצפיות הבודקות תכונות של חומרים:

השפעת סוכר, מלח ולימון על טעם המים )עמ' 103(  
בדיקת קשיות של חומרים )עמ' 106(  

התכת שעווה )עמ' 112(  
תכונת הציפה )עמ' 113(  

בספר מוצע ניסוי בפרק החומרים, הבא לבדוק שינויים במצב הצבירה של החומר מים )עמ' 111(:
ולאחר שהמים קפאו, מוציאים את הבקבוק מתא  מכניסים בקבוק מים לתא ההקפאה במקרר, 
ההקפאה ומחזירים אותו לטמפרטורת החדר. אנחנו משנים את הטמפרטורה שבה מחזיקים את 

החומר מים ובודקים כיצד משפיעים השינויים בטמפרטורה על מצב הצבירה של החומר.
אנחנו מתערבים כאן בגורם המשפיע על מצב הצבירה - הטמפרטורה.

לכן, אנחנו  משפיעים על תוצאות הניסוי. 
גם חימום רציף הגורם לשינוי מצב צבירה הוא ניסוי - כי אנחנו משנים ביוזמתנו את הטמפרטורה 

על ידי חימום.
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על הרפלקציה
את  ולנווט  שאלות  באמצעות  שלו  החשיבה  על  לחשוב  הפרט  ליכולת  מתייחסת  הרפלקציה 

התהליכים הקוגניטיביים שלו. 
מהי רפלקציה? )הגדרות שונות( 

ולא    - וחברתיים  ריגושיים  תהליכים  על  חשיבה,  תהליכי  על  עצמית  התבוננות  פעולת  זוהי  	•
זוהי חשיבה מכוונת, רצונית, לא מקרית,  רק על הלמידה עצמה )להיות מודע למה שקורה(. 
שבאה לידי ביטוי בשאלות על פעולות עשייה שבעבר, במגמה לשפר ולקדם אותן בראייה לעתיד. 

)זילברשטיין 1997(
אותן  ולקדם  על פעולות עשייה שבעבר, במגמה לשפר  לא מקרית,  רצונית,  חשיבה מכוונת,  	•

בראייה לעתיד. )הטון / סימס 1995(.
פנימה  זו  הכרה  הפניית  לנו,  החיצון  בעולם  הפעולות  המעשים,  העובדות,  הכרת  או  הידיעה  	•
לשיקול דעת, שיפוט והסקת מסקנות והפעלת הרצון לפעול בעקבות המסקנות ולעשות מעשה 

משופר. )זילברשטיין תשנ"ח(
ידע מוכח לאור הטענות התומכות בהם והסקת  וזהירה של אמונה או  בחינה פעילה, עקבית  	•

מסקנות הנובעות מן הבחינה הזאת. )דיואי 1933(
ברפלקציה אנו שופטים ומעריכים כל דבר הנכלל בהתנסותו של היחיד, התובנות, האינטואיציה,  	•

הראיות שאנו אוספים בחושינו והמסקנות שאנו מסיקים בשכלנו. )באטלר 1992(
גור  )בוכמן 1993,  ולחיפוש ה"עצמי".  רפלקציה הינה הליך נפש, דיספוזיציה לבחינה עצמית  	•

)1988
הנטייה להתבונן פנימה, להבין ולהעריך את עצמך מוגדרת כמרכיב מרכזי בתהליכי הרפלקציה.                	•

)לודן 1992(
בלתי  אינטלקטואלי הם חלק  ויושר  לבחינה עקבית של העצמי, אחריות  פתיחות, התמסרות  	•

נפרד מעולמו הרוחני של ההוגה הרפלקטיבי. )דיואי 1933(
פתיחות להתנסויות מפתיעות והיכולת להיות מופתע הם צעד ראשון ופותח לתהליכי רפלקציה.  	•

)שון 1998(

טקסונומיה  
משמעות,  בעל  מדרגי  בסדר  המסודרת  צורנית  מערכת  פירושו  )תסוויג(  "טקסונומיה"  המושג 
כך שהשגת מטרה בשלב גבוה, מותנית בהשגת מטרות קודמות לה. תכלית הטקסונומיה לספק 
כלים לסימון מטרות בדיסציפלינות השונות לפי רמות מורכבות שונות. אפשר להיעזר בה להגדרת 
רמות ידיעה וחשיבה בכל תחום. המונח טקסונומיה מקורו בשתי מילים יווניות: טקסיס = סידור, 
ונומוס = חוק. המונח הושאל ממדעי הביולוגיה לחינוך על ידי קבוצת מדענים שבראשם עמד בלום 
לתהליכי  המתייחסות  שונות  טקסונומיות  סיכום  כאן  מובא   .)1978 )בלום  שיקגו  מאוניברסיטת 

הלמידה.

הטקסונומיה של בלום                                                                                
הטקסונומיה של בלום נועדה להשיג שתי מטרות עיקריות: תכנון לימודים ובדיקת הישגים.

הטקסונומיה בנויה משישה מדרגים:                                                      
ידע - התנהגויות או מצבי מבחן המדגישים את הזיכרון: ידע של פריטים, ידע של מינוחים, ידע 
של עובדות ספציפיות, ידע של דרכים ואמצעים לטיפול בידיעות ספציפיות, ידיעות מוסכמות, ידע 
של רצפים ומגמות, ידע של מיונים וקטגוריות, ידע של קריטריונים, ידע של מתודולוגיה, ידע של 
הפשטות בתחום נתון, ידע של עקרונות והכללות, ידע של תיאוריה ומבנים.                                                                   

הבנה - הרמה הנמוכה ביותר של החשיבה. התלמיד יודע מה נאמר, יכול להשתמש בחומר או ברעיון 
שנמסר לו בלי להתייחס בהכרח לחומר אחר. החומר יכול להימסר בעל פה או בכתב, בצורה מילולית, 

סמלית או מוחשית. ההבנה מתחלקת לשלוש רמות: תרגום, פירוש, ואקסטרפולציה )הטלה(.
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יישום - שימוש בכללים שנלמדו בעבר במצבים מסוימים, השונים מהמצבים שאדם מכיר מניסיונו 
הקודם.                                                                                     

בין  היחס  והבנת  אותה  המרכיבים  לחלקים  הלימוד  חומרי  של  היחידה  שבירת  ניתוח.   - אנליזה 
בין  והוכחות, להבדיל  לזהות מסקנות  עובדות להשערות,  בין  ילמד להבחין  חלקים אלה. התלמיד 
חומר רלוונטי לחומר שאינו רלוונטי, לשים לב ליחסים שבין הרעיונות שבחומר, להבין מהן ההנחות 

הסמויות בטקסט, ועוד.                       
סינתזה - צירוף של אלמנטים וחלקים לשם יצירת שלמות. תהליך של צירוף חלקים והרכבתם. 
סינתזה כוללת: יצירת תמסורת ייחודית, יצירת תכנית או הצעות, יצירת מערכי פעולה, גזירה של 

מערכת יחסים מופשטים.                                                  
הערכה -  שיפוט באשר לערכם של רעיונות, עבודות, פתרונות, שיטות וכיוצא בזה.

הטקסונומיה של בלום

מונחים התנהגותייםהגדרהקריטריונים

ידע
  מטרת הוראה שלשם השגתה דרושה 

  זכירה בלבד
מגדיר, מתאר, מזהה, נותן כותרת, ממיין, מכנה 

בשם, מציין, בוחר, מצמיד, נִזכר, מכיר

הבנה
  תהליך מחשבתי, שבו נקלט  מסר לימודי 

  והלומד עורך בו שינוי במחשבתו לצורה אחרת    

הופך, מגן, מבחין, מעריך, מסביר, מכליל, 
מרחיב, נותן דוגמאות, מבאר ביאור חופשי, 

מסיק, מנבא, משכתב, מסכם, מתרגם, משנה, 
משלים, חוזה

יישום
 יכולת ליישם כללים, עקרונות מידע, 

 הנחיות, תיאוריות או הפשטות אחרות 
 למצבים חדשים וממשיים

משנה, מחשב, מדגים, מגלה, תופס, משפר, 
מפעיל, מנבא, מבין, מייצר, מתייחס ל..., בוחר, 
מפריד, מחלק לסעיפים, מפתח, מכליל, מייחס

אנליזה

 לימוד מעמיק של תוכן לימודי לשם תפיסת 
המבנה של התוכן הנלמד, צורת ארגונו הצורנית 

והלוגית, וכן לשם גילוי היסודות, הרעיונות, 
ההשקפות והשיטות שעליהן מבוסס תוכן זה 

מחלק לסעיפים, מתאר גרפית, ממיין, מבחין, 
מזהה, מדגים, מסיק, מדגיש, מקשר, בוחר, 

מפריד, ממיין לקטגוריות, מעמת, משווה

סינתזה
יצירה שלמה חדשה על ידי צירופים של רעיונות 
ממקורות שונים, באופן שייווצרו מבנים ודפוסים 

העומדים ביסודה של היצירה החדשה

יוצר קטגוריות, מחבר ומצרף, יוצר, מכין, 
מתכנן, משפר, מארגן, מסדר מחדש, בונה 

מחדש, משחזר, משכתב, מסכם, מציע, מספר, 
מרכיב, מפתח

הערכה

שיפוט הערכים שבאידיאות תוך שימוש 
בקריטריונים ובסטנדרטים של אומדנים שיקבעו 

את מידת הדיוק, התכליתיות והשימושיות של 
הפרטים

מעריך, משווה, מסיק, מבקר, מבדיל, משייך, 
מסכם, תומך, שופט, טוען, מעמת, קובע תקן
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על מושג החיים
פרופסור ישעיהו לייבוביץ, מחשובי הוגי הדעות במאה ה-20, הניח את היסודות להגדרה העדכנית 
של מושג החיים. היותו פילוסוף, ביולוג ויהודי שומר מצוות הובילו את תפיסתו להגדרות יוצאות דופן 

בדייקנותן ובגישתן, הגדרות שיוצרות קשר מרתק בין הדת למדע.
מהמאה  ברנרד  קלוד  הצרפתי  הפיזיולוג  של  קביעתו  את  במשנתו  אימץ  לייבוביץ   פרופ' 
ה-19 לפיה יש להבחין בין מנגנוני החיים, שאותם המדע מתאר ומנסה לפענח, לבין מהות החיים 
ותכליתם שִאתם אין המדע יכול להתמודד ושם מקומה של הדת והאמונה. בהבחנה זו יכול החוקר, 

גם אם הוא איש מאמין, לקבל תיאוריות אבולוציוניות, כיוון שאלו עוסקות במנגנונים ולא במהות.
פרופ' לייבוביץ לא קיבל כלשונה את ההבחנה הפשטנית הטוענת שהחיים הם היפוכו של המוות. לשם 
כך הוא הביא כדוגמה את תא החיידק שיכול תיאורטית )אם יספקו לו די מזון ותנאי קיום מתאימים( 

להתחלק ללא סוף ולא למות לעולם, התנהגות הסותרת את הטענה שחיים הם היפוכו של המוות. 
להלן פסקה שכתב פרופ' לייבוביץ בנושא ערך החיים, שמסכמת את גישתו:

תופעת החיים, ציון הגבול בין מכלול האירועים הפיסיקו־כימיים בדֹומם לבין החי, לא זכתה להגדרה מדעית וספק 
אם תוכל לזכות בהגדרה כזו. אין בידינו זולת האמירה האינטואיטיבית שהחיים הם מה שעומד כנגד המוות. אין 
הביולוגיה חוקרת את החיים, אלא רק את המנגנונים הפועלים בהם. החיים עצמם אינם יכולים להיתפס בעין המדע 
משום מהותם האוטונומית המאופיינת בשאיפה ובמגמה, בהתכוונותם לעתיד; זאת לעומת מנגנוני החיים, הקיימים 
בין  וכמוה ההפרדה הקרובה אליה,  לבין מנגנוני החיים מוחלטת,  בין החיים  מכורח הסיבתיות. מכאן שההפרדה 

ההתפתחות - התכליתית, לבין התורשה — הסיבתית. 
מנגנוני החיים הם תנאי לחיים, ואילו החיים עצמם מאופיינים בהתפתחות הכיוונית, שאין להסבירה אלא בקיומה 
הפקתם,  את  מכוונת  אלא  מראש,  קיימים  פיסיקו־כימיים  גורמים  ידי  על  מכוונת  אינה  ההתפתחות  תכלית:  של 
הייררכיים  גרימה  יחסי  לבין המכני - במכני מתקיימים  בין האורגני  דהיינו קודמת להם. לכך מתקשרת ההבחנה 

וחד־כיווניים; באורגני מתקיימים יחסי גרימה הדדיים והפיכים. 
פרופ' לייבוביץ כתב את ערך ה"חיים" באינציקלופדיה העברית ומשם גזור המשך המאמר הזה. אנו 

מפנים את המורים אל ההגדרה הרחבה המופיעה במקור חשוב זה.
בהגדרתו נוגע לייבוביץ בהיבטים רבים המאפיינים יצור חי. למען הפשטות, נמנה שלושה מאפיינים 

עיקריים. 
א. היכולת להפיק אנרגיה.

ב. היכולת לייצר חומרים על בסיס תבנית ידע קיימת.
ג. הומיאוסטאזיס - היכולת לשמור על סביבה פנימית קבועה השונה מהסביבה החיצונית.

כל יצור חי מקיים את כל שלושת המאפיינים האלה גם יחד.
לפני שנרחיב את הדיון בשלושה מאפיינים אלה חשוב להדגיש שפרופ' לייבוביץ התייחס בהגדרתו 
רק לצורות החיים כפי שהן מוכרות על פני כדור הארץ. כל צורות החיים על פני כדור הארץ מבוססות 
על שרשרות פחמן )חומרים אורגניים( ועל המים כממס. יחידת היסוד של קיומם של כל היצורים 
החיים על פני כדור הארץ היא התא. המדענים לא הגיעו לידי הכרעה בשאלה של מהות החיים של 
שתי צורות טפיליות המתקיימות בתאים של יצורים חיים )אם כי הם עצמם אינם בנויים מתאים(:

נגיפים ופריונים )שהם חלבונים בעלי כושר שכפול עצמאי ואשר עלו לכותרות עם גילויים כגורם 
למחלת הפרה המשוגעת(. אם רוצים להתייחס לאפשרות קיומם של חיים גם מחוץ לכדור הארץ, 

נדרשת הגדרה רחבה יותר של מושג החיים.

מה המשמעות של המאפיינים להגדרת חיים המופיעים בהגדרתו של פרופ' לייבוביץ?

א. היכולת להפיק אנרגיה
כל היצורים החיים המוכרים לנו מפיקים אנרגיה כימית לשם קיום התהליכים הכימיים והפיזיולוגיים 
השונים בגופם. תהליך הפקת האנרגיה המוכר והנפוץ ביותר על פני כדור הארץ הוא תהליך הנשימה 
המתקבלת  האנרגיה  למרכיביה.  גלוקוז(  למשל  )כמו  אורגנית  מולקולה  מתפרקת  שבו  התאית 

בתהליך הנשימה התאית מאפשרת את קיומם של תהליכים לבניית מרכיבים של תאי הגוף.
תהליכים נוספים המשמשים להפקת אנרגיה הם תהליך התסיסה )פירוק חלקי של החומר האורגני 

ללא צורך בחמצן(, או חמצון של תרכובות גופרית או חנקן על ידי חיידקים. 
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ב. היכולת לייצר חומרים על פי תבנית ידע קיימת 
ולידועה  התורשתי,  החומר  שהן  הגרעין  לחומצות  הקשורים  היבטים  שני  בתוכו  כולל  זה  מאפיין 
שבהן, שהיא ה-DNA , מולקולה מורכבת האוצרת בתוכה את המידע הדרוש ליצירת מגוון החומרים 
הבונים את גופו של היצור החי. כל היצורים החיים על פני כדור הארץ מכילים בגופם חומצות גרעין. 

למולקולת ה-DNA מבנה דומה בכל היצורים החיים, מתא של מדוזה ועד לתא של האדם. 
היבט אחד הוא שכפול ה-DNA. תהליך זה הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הרבייה בכל היצורים החיים. 

בכל תהליכי הרבייה המידע הגנטי משוכפל והעתקיו עוברים לצאצאים.
היבט שני הוא בניית חלבונים המבוססת על המידע הגנטי השמור ב-DNA. בהיבט זה הקוד הגנטי 

מתורגם מתבנית אחת שבחומצת הגרעין לתבנית אחרת שמתבטאת במבנה של החלבונים.
שינויים בהרכב ה-DNA יוצרים את המגוון העצום של יצורים חיים על פני כדור הארץ. 

ג. הומיאוסטאזיס: שמירה על סביבה פנימית קבועה שהיא שונה מהסביבה החיצונית
קיום חיים פירושו שמירה על סביבה פנימית קבועה. ביצורים חיים שגופם בנוי רק מתא אחד המוקף 
רבים,  תאים  בנוי  שגופם  ביצורים  הקרום.  צדי  ניכרים משני  בהבדלים  כלל  בדרך  מבחינים  קרום, 
מבחינים לא רק בתכונות שונות של הסביבה התוך תאית, אלא גם בסביבה התוך גופית שהיא שונה 

מהסביבה החיצונית.
השוני עשוי להתבטא בחומרים המרכיבים כל סביבה, בצפיפותם ובריכוזיהם. כך לדוגמה, בגופם של 
מזה  כלל  בדרך  שונה  בריכוז שהוא  מים  בגוף  לשמור  חייב  חי  יצור  כל  מים.  יש  החיים  היצורים  כל 
שבסביבה החיצונית. בדומה למים, יש עוד חומרים רבים שהיצורים החיים קולטים מהסביבה ושומרים 

אותם בגופם בריכוזים שונים מאלה שבהם מוצאים אותם בסביבה )למשל מינרלים ומלחים(.
הסביבה  של  מזו  שונה  הגוף  טמפרטורת  שבהם(  המורכבים  אצל  )ובמיוחד  רבים  יצורים  אצל 
החיצונית. בעלי חיים הנמנים עם המחלקות של העופות ושל היונקים יכולים לווסת את טמפרטורת 
הגוף באמצעות תהליכים פיזיולוגיים או התנהגותיים ולשמור על הטמפרטורה התוך גופית בטווח 
קבוע פחות או יותר, שהוא שונה מהטמפרטורה החיצונית. בעלי חיים ממחלקות אחרות חייבים גם 
הם לשמור על סביבה פנימית קבועה אולם האמצעים העומדים לרשותם הם לרוב התנהגותיים ולא 
פיזיולוגיים. אך היכולת לשמור על סביבה פנימית קבועה היא מוגבלת. כשנוצרים בסביבה החיצונית 
ההומיאוסטאזיס  מנגנוני  החיים,  היצורים  של  והשימור  הוויסות  ליכולת  מעבר  קיצוניים,  תנאים 

עלולים לקרוס ולגרום למוות.
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 עקרונות מרכזיים הנלמדים 
בפרק המבוא

 1. המחזוריות היא חלק בלתי נפרד מהטבע - היא באה לידי 
ביטוי במחזור הגדילה של צמחים ובמחזוריות בחיינו.  

 2. חג הסוכות הוא חג האסיף, שבו משלימים החקלאים 
איסוף יבול מהשדה שאותו גידלו באותה השנה, ומתחילות    

הכנות למחזור גידול נוסף.  
 3. כיצד מתארגנים למסע ממושך מעבר לים - אילו חפצים 
וציוד נחוצים לנו, מתן סדרי עדיפויות לבחירה מוצלחת.  

היבטים בפרק זה הקשורים לפרקים 
אחרים בספר זה

המחזוריות בטבע היא אחד המאפיינים הבולטים שלו. 
המחזוריות קשורה בתנועת כדור הארץ סביב השמש 
)מחזוריות של שנה( וסביב עצמו )מחזוריות של יממה(. 
התנועה סביב השמש יוצרת גם את עונות השנה. היבטים אלה 
נדונים בפרק כדור הארץ שלנו. מוצגות תופעות מחזוריות 

של שינויים במזג האוויר בעונות השנה השונות.
השפעת המחזוריות על בעלי החיים נדונה בפרק עם בעלי 
החיים. מוצגות השפעות של שינויים במזג האוויר על בעלי 

החיים - תרדמה ונדידה.

מונחים מרכזיים בפרק
מחזוריות, שנה חקלאית, חריש, זריעה, קציר, אסיף, יבול, 

חג סוכות, חודש תשרי, יום הולדת

 הכוונה פדגוגית
בפרק מתארגנים למסע שני מרכיבים: 

 א. הצגת סיפור המסגרת וההכנות למסע של הילדים 
המלווים אותנו בספר - כדי להתחבר לעולמם של    
הילדים פותח הספר בהצגת ההתארגנות של הילדים    
למסע ממושך. עליהם להפעיל שיקול דעת ולבחור    
מה נחוץ להם למסע. בחרנו לפתוח בפעילות זו    
כשהם  התלמידים,  של  לפעילות  המתחברת    
מתארגנים לפתיחתה של שנת לימודים חדשה.    
פעילות זו גם מחברת את הילדים לסיפור המסגרת    
של הספר ויוצרת בהם מעורבות וסקרנות לקראת    

ההמשך.  
 ב. תחילת השנה היא סיומה של השנה הקודמת - 
מוצגת המחזוריות בטבע ובחיי כל אחד מִאתנו. אנחנו    
מתחילים שנת לימודים חדשה, החקלאים אוספים    
את היבול מן השדה ומשלימים שנה חקלאית. חג    
אחת  סיומה של שנה חקלאית  הסוכות מסמל    
ותחילתה של שנה חדשה. כל אחד מִאתנו חוגג    
סיומה של שנה אחת בחיינו ותחילתה של שנה    

חדשה ביום ההולדת שלו.   
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 העשרה למורים
על אוריינות

תלמידי כיתה ב' עדיין נמצאים בתהליך של רכישת אוריינות 
הקריאה והכתיבה. המושג "אוריינות" מתייחס ליכולתו של 
אדם להשתמש בטקסטים מילוליים )סיפור, שיר, טקסט 
מדעי, מודעה, כרזה ועוד( וטקסטים בלתי מילוליים )ציורים, 

תצלומים, תרשימים ועוד(. 
הציורים והתמונות )מידע חזותי( מסייעים לתלמידים להבין 
את הטקסט ולהכניס בו משמעויות חדשות, הם מעצימים 
את רצון הילדים לקרוא ומגבירים את ההנאה מהלמידה. 

מפגשים בין תחומיים כמו השפה המדוברת והשפה הכתובה, 
התנסות בטקסטים כתובים או חזותיים, יוצרים העשרה 
הדדית: כל פן משפיע על משנהו - ההסתכלות בתמונה 
עוזרת להבנה ולקריאה, הקריאה מייעלת את ההבנה ואת 

ארגון החומר. ההתנסות מעשירה את השפה  במושגים.

 העשרה לתלמידים
שיר פתיחה ללימודי המדע בכיתה ב.

העבודה תתבצע בשלבים: התלמידים יוכלו לקרוא את 
 השיר. תחילה קריאה דמומה, אחר כך קריאה בקול. 

בשלב הבא גם המורה תקרא בקול.

ַסְקָרן  עזרא מורד
ְּכמֹו לְַטֵּפס ַעל ַהֻּסּלָם, לֹוֵמד ֲאנִי ֶאת ָהעֹולָם

ְּבכָל חּוַׁשי: ַמַּבט ֵעינַי, ֵׁשַמע ָאזְנַי, ִרְחרּוַחי
ְטִעימֹוַתי ּוִמּׁשּוַׁשי, ּגַם ְּבִׂשְכלִי ּוְבֶהגְיֹונַי.

ְּבכָל ּדָבָר עֹוֶׂשה נִּסּוי, לַָדַעת: ֵאיְך ַהֹּכל ָעׂשּוי?
ֲאנִי אֹוֵסף, ּבֹוֵחן, ַמְׁשוֶה, הֹוֵפְך, ׁשֹוֵקל  ּוְמַמּיֵן

ֲאנִי ּתֹוֶהה ּוִמְסַּתְקֵרן, לֹוֵמד, ּבֹוֵחן ּוְמַעּיֵן
וְגַם ׁשֹוֵאל: ֵאיְך וְלָָּמה? ֵמַאיִן? ִמי? ָמה וְַכָּמה? 

ּוִמְתַענְיֵן: ִמּנַיִן זֶה ּבָא? וְֵאיָמַתי? ּולְִמי ַׁשּיְָך?
ַעד ַהָּסַקת ַהַּמְסָקנֹות

ְּכמֹו ַהּבִנְיָן, נְִדּבְָך נְִדּבְָך. 
ּדֶֶרְך ָמָׁשל... לָָּמה ָהאֹור נְִׁשּבָר ַּבַּמיִם?

וְֵאיְך נְִתלִים ּכֹוְכֵבי ָׁשַמיִם?
וְקֹול ּכִּנֹור, לָָּמה נִָעים? 
ּוֵמיָתָריו, ֵאיְך נְִׁשָמִעים?

לָָּמה יֵׁש ֶּפַרח ֵריָחנִי?
וְָהַאֵחר ַרק ִצְבעֹונִי? 

וְַהּדְַבׁש לָָּמה ָמתֹוק לֵַחְך? 
ּוְמִתיקּותֹו, ִמּנַיִן וְֵאיְך?

 הכוונה פדגוגית
בעמוד זה אנו פותחים בסיפור המסגרת לספר זה. 

קבוצת ילדים יוצאים למסע חקר סביב כדור הארץ. הילדים 
משוחחים בהתרגשות על המסע שלהם. בשיחתם עולים 

חלק מהנושאים שילמדו עליהם במהלך פרק זה:
עונות השנה; 

מחזוריות;
ההכנות למסע; 

שמירה על הניקיון; 
שמירה על בריאות השיניים, ועוד....

בחרנו לפתוח במשימת ארגון וסידור של בגדים וחפצים 
הנחוצים למסע ממושך בעולם מתוך מחשבה על גיל 
אוכלוסיית היעד - תלמידים צעירים שוודאי מתרגשים 
בכל פעם מחדש כשהם יוצאים עם הוריהם לטיול 
קצר. הם מנסים לארוז חפצים ונדרשת לכך חשיבה 

ושיקול דעת: 
מה חשוב לקחת?

מה היינו רוצים לקחת?
על מה ניתן לוותר בגלל מגבלות במקום?

לפעילות
התלמידים מתבקשים לבחור מה לקחת למסע ולנמק 
את בחירתם. בהמשך, נפתח חשיבה טיעונית שבה על 
התלמידים להציג טענה ולצדה נימוק התומך בה. פעילות 

זו היא שלב ראשון בפיתוח חשיבה טיעונית.
2 לשאלות 1-

קורא/ת  התלמיד/ה  היחיד.  ברמת   - קריאה   .1 
ומתבונן/נת. פעילות אישית.  

עבודה בזוגות: המורים יכוונו את התלמידים לשוחח 
ולהתייעץ בקבוצה, לבחור מה צריך לקחת למסע מתוך 
שיקול דעת, לחשוב מה באמת חשוב, על מה אפשר 

לוותר, לאיזו עונה מתאימים החפצים ועוד. 
כל הצעה לסמן חפצים שתועלה בקבוצה מחייבת חשיבה 

ונימוק.
לשאלה 3

פעילות מסכמת של יחידים בעקבות הפעילות בקבוצה: 
הכנת רשימה של חפצים. זוהי בעצם פעילות העונה 
 על שאלת הפתיחה המופיעה בכותרת שבעמוד זה: 

מה לוקחים למסע סביב כדור הארץ.

לקוראים ולכותבים )עמוד 7(

שלב ב' של הפעילות שהייתה בעמוד הקודם.
ציורי החפצים שמופיעים בראש העמוד באים רק לאחר 
שהתלמידים כבר הכינו את הרשימה שלהם )בעמוד 8(. 

הודות לציורים התלמידים יוכלו: לאמת את המשימה 
שעשו, להוסיף פריטים שהם לא חשבו עליהם, לקבל מעין 

עידוד וחיזוק: גם אנחנו חשבנו כפי שמצויר בספר.
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ָהֶאְצּבָעֹות, לָָּמה ָחׁשֹות? 
רֹואֹות ַּבֹחֶׁשְך, ְמגְַּׁשׁשֹות? 
ֵּכן!  ְּכמֹו לֲַעלֹות }ַעל{ ֻסּלָם
ֵמבִין ַאט ַאט, ֶאת ָהעֹולָם.

בעקבות הקריאה ניתן לשוחח על תוכן השיר. 
לסמן מילים המספרות מה נלמד בלימודי המדע.

ניתן גם לחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה תעבוד על 
פן אחד:

למשל: למידה
התייחסות לחושים = מבט עיניי, שמע אוזניי, רחרוחיי, טעימותיי 

מישושיי. אור, כוכבי שמים, ריח וצבע בצמחים, ועוד. 
התייחסות לחשיבה: שכלי, הגיוני, תוהה, מסתקרן, לומד, 

בוחן, מעיין.
התייחסות לאמצעי למידה: ניסוי, אוסף, בוחן, משווה, הופך, 

שוקל, ממיין, שואל שאלות, מתעניין, מסיק מסקנות.
לאחר שכל קבוצה תסיים לבצע את המשימה שקיבלה על 

עצמה ניתן לסכם בשאלות חשיבה, למשל:
 - סולם  על  לטפס  כמו  של  ברעיון  פותח  השיר   .1 

על איזה סולם? מה הכוונה בלטפס? לאן מטפסים?
השיר מסתיים שוב בסולם. תוך כדי העלייה בסולם מבינים    .2 

אט אט את העולם. 

על איזה טיפוס מדובר כאן? לאן מטפסים?

 העשרה למורים 
כדי לפתח את החשיבה הבאנו בספר זה משימות ובהן:

 טיעונים, הסברים לטיעונים, ונימוקים לטיעונים.
מיומנות הטיעון 

טיעון  =  טענה  +  נימוק 
רצוי מאוד להתנסות באופן אישי ולבצע תרגיל לקבוצת 

מורים במיומנות זו.
 לדוגמה, התהליך הבא: 

האם חשוב ללמד מדעים בביה"ס?
חשבו על שאלה זו. הציגו את עמדתכם בנושא זה.

• הביאו נימוקים לחיזוק עמדתכם. כתבו את דעתכם בנושא. 
• הביאו נימוקים אחדים התומכים בעמדתכם.

• דונו ביניכם ורשמו נימוקים נוספים התומכים בעמדתכם.
• האם שמעתם עמדות אחרות? מהן? מהם הנימוקים 

החדשים ששמעתם?
• האם השתכנעתם מהנימוקים האחרים? מדוע?

• כיצד תשכנעו אחרים שטענתכם נכונה?
למה טיעון?

מיומנות הטיעון היא חלק מפיתוח מיומנויות של חשיבה 
ביקורתית שהיא  הבסיס לפתרון בעיות ולתהליך של קבלת 
ההחלטות. חשיבה טיעונית מערבת את הלומד, חושפת 
בפניו את מטרות הלמידה, עוזרת לו להבין טענות ונימוקים 
של חברים אחרים בכיתה, דורשת ביקורתיות בבחירה בין 

חלופות וחשיבה עצמאית. 
מהו טיעון?

טענה היא אמירה שניתן להתווכח על הצדקתה ונכונותה. 
היא עשויה להיות קביעה, עמדה, דעה, החלטה, השערה, 

מסקנה, ציווי, תיאוריה או פתרון מסוים לבעיה.
כשמציגים טענה צריך גם לשכנע ולתמוך בטענה.

 נימוק הוא אמירה שמטרתה לתמוך בטענה ולבססה. 
יש להביא נימוקים חזקים ומבוססים.

סוגי טיעונים:   
נימוק מסוג ראייה - עונה על השאלה: איך אני יודע 

שהטענה אמיתית?
למשל: הטיעון - "מחר ירד גשם כי עכשיו חורף ואני רואה 

שהשמים מתכסים בעננים כבדים".
נימוק מסוג של הסבר - עונה על השאלה: מהם הגורמים, 

ההצדקות, הסיבות לטענה?
למשל: טיעון - היום אני נשאר בבית ולא הולך לבית הספר, 
כי אני חולה ויש לי חום. הרופא אמר שאני חייב להישאר 

במיטה.
טיעון פשוט - אמירה המורכבת מהטענה ומהנימוק 

התומך בה.
למשל: אין לי חשק לשחק בכדורגל כי אני לא רוצה להיות 

כל הזמן שוער.
טיעון רחב - טיעון הכולל טענה ונימוקים אחדים.

למשל: לא הכנתי שיעורי בית כי לא הקשבתי בשיעור ולא 
ידעתי מה צריך לעשות, יוסי, השכן שלי, לא היה בבית 
ולא ידעתי את מי לשאול. גם לא מצאתי את המחברת 

המתאימה.
טיעון מורכב- טיעון הכולל בתוכו שני טיעונים או יותר 

המתנגדים זה לזה.
למשל: אני אוכל ארוחת צהרים טעימה כי אני רעב וצמא 

אבל אין לי תיאבון.
 טיעון מסויג או מותנה - טיעון שהטענה שלו מסויגת 

או מותנית 
למשל: מחר אנחנו נוסעים לטיול אם לא ירד גשם ואם לא 
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 מטרה 
בהמשך לסיפור המסגרת )היציאה למסע(, וכדי לקשר עם 
תאריך תחילת שנת הלימודים )חודש תשרי( ועם נושא 
המחזוריות הנדרש בסטנדרטים, בחרנו להביא שוב שיחה 
בין הילדים. הדיון בשאלותיהם יכול לשמש גירוי לשיחה 

בכיתה והזדמנות לדון בשאלות שהם מעלים. 

 הכוונה פדגוגית
מטרת הדיון היא להוביל להצגת עיקרון חשוב בטבע -
המחזוריות, נושא שיחזור כמה פעמים במהלך השנה: 
מחזוריות בשנה החקלאית, מחזוריות בעונות השנה ובמזג 
האוויר, השפעת המחזוריות של עונות השנה על בעלי חיים. 
חודש תשרי הוא סוף וגם התחלה: תחילת שנה חדשה בלוח 
השנה, החודש הראשון בשנה העברית, סוף עונת הקיץ 

ותחילת עונת הסתיו. תחילת שנת לימודים חדשה. 

קישור לפרקים אחרים בספר
התאריך שבו חל ראש השנה )דבריה של ענת(, הוא הטרם 
לנושאים: חג סוכות הקרב ובא, בניית הסוכה וארבעת המינים 
)דברי יונתן ודנה(, דיון מסכם על עונת השנה, ועל האפשרות 

שבתקופה זו יורדים גשמים )דבריה של מיכל(.

פיתוח חשיבה יצירתית
בעקבות השיחה בכיתה מוצעת פעילות יצירתית ובה 

שלושה שלבים:
 1. חשיבה באילו ברכות אפשר לברך את השנה? 

מה אנחנו מאחלים לעצמנו ולשנה?
2. כתיבת ברכות ואיחולים במחברת. 

3.  תכנון יצירתי, איך לבצע ואיך לעטר את הברכה.
המורים יוכלו להציג את עבודות התלמידים בכיתה, מה 
שישרה אווירת חג ויעניק הרגשה טובה לתלמידים על כי 

עבודתם נאה ומוצגת לראווה.
ניתן לבקש מהתלמידים להביא מעטפה מן הבית.

בעזרת המורה יכתבו על חזית המעטפה את שם הנמען )למי 
שולחים(. על גב המעטפה יכתבו את שם המוען )מי השולח(.

סביבני 
סביבני הוא דמות חביבה שתלווה 
הספר  כל  לאורך  הילדים  את 
ותעסוק בהיבטים של התנהגות 
נכונה ובמיוחד - בשמירה על 
והרחוקה  הקרובה  הסביבה: 
יותר. המטרה היא ליצור שיח 
אינטראקטיבי עם התלמידים 
ולעורר את תשומת לבם לנקודות 

מרכזיות בלמידה.

 העשרה למורים 

 רשימת מונחים 
מוען ונמען - מושגים חדשים לתלמידי כיתה ב

המורים יבהירו את המונחים וישתמשו בהם בשיחה 
בכיתה. אם כרטיס הברכה ממוען לאחד מבני המשפחה, 
התלמידים יוכלו לשלשלו לתיבת הדואר המשפחתית.

 העשרה למורים )לעמוד 9(
שעלו  פעמים  )שלוש  רגלים  משלושה  אחד  הוא  סוכות 

לרגל אל בית המקדש( שחוגגים במשך השנה.
בתחילת  חל   - פסח  רגלים:  שני  עוד  היהודית  בשנה 

האביב, שבועות - חל בתחילת הקיץ.
תקופת סוכות, סוף הקיץ, היא עונה של סוף ושל התחלה 

)רעיון המחזוריות בשנה(.
אוספים בחודשים שלפני חג  החקלאים )עֹוְבֵדי האדמה( 
ומהכרמים   מהמטעים  מהשדות,  התבואה  את  הסוכות 

לקראת מחזור חקלאות חדש: 
חורשים את השדות וזורעים אותם מחדש.

מורים שירצו בכך, יוכלו לבקש מהתלמידים להביא ֵּפרות 
וירקות שונים לכיתה.

התלמידים יוכלו למיין את "היבול" שהביאו לקבוצות על 
פי המושגים: כרם, מטע, שדה.

לאחר המיוןן יכינו שילוט ויציגו אותו בפינת המדע.

היכן גדלים?

  בכרם                   בשדה               במטע
                

הם  מה"ירקות"  שחלק  לכך  לב  לשים  כדאי  זאת,  עם 
למשל:  כמו  בשדה.  שגדלים  ֵּפרות  בוטנית  מבחינה 

עגבניות, מלפפונים, פלפלים ועוד.
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 מטרה
הטקסט המובא כאן מביא ל:
1. התמקדות בתאריך החג. 

2.  התמקדות בנושא האסיף. 

 הכוונה פדגוגית
לפינה בלשון העברית

ניתן לעבוד עם התלמידים בשלבים:
לבקש שיסבירו את המונח אסיף, על פי ידע קודם.

לחפש את ההגדרה במילון כדי לאמת את הידע או כדי 
ללמוד מושג חדש.

לחבר בכיתה משפטים הכוללים שימוש במונח שנלמד.

 רשימת מונחים 
יבול, כרם, מטע, שדה, זריעה, קציר, אסיף, קטיף.

הבאנו  בחקלאות,  יבולים  המונח,  של  המחשה  לשם 
שלושה תצלומים: 

גפן ופרייה - יבול )כרם(, 
זית ופריו - יבול )מטע(, 

חיטה ושיבולים - יבול )שדה(.

 העשרה לתלמידים
עם הפנים למקרא 

כיצד חגגו את  נוספים:  נושאים  ניתן לשוחח בכיתה על 
חג סוכות בימי אבותינו?

לְִקַראת ַחג ַהֻּסּכֹות ּבֹונִים ֻסּכָה. הסוכה מזכירה את ַהֻּסּכֹות 
שבהן ישבו בני ישראל במדבר מיד לאחר שיצאו ממצרים. 
מהודר  יבול  )אסיף(  איספו  החקלאים  סוכות  לקראת 

והביאו אותו אל בית המקדש בירושלים. 
ניתן ללמד את הפסוק מן המקרא הדן בסוכות ובעקבותיו 

ללמוד על מצוות החג: 
של איזה חג?    חג ___________

ּכָתּוב ַּבּתֹוָרה:
ּולְַקְחֶּתם לָכֶם ּבַּיֹום ָהִראׁשֹון, 

ּפְִרי ֵעץ ָהדָר, כֹּפת ְּתָמִרים 
וֲַענַף ֵעץ-ָעֹבת, וְַעְרבֵי-נַַחל 

ּוְׂשַמְחֶּתם לְִפנֵי יְֹהוָה ֱאֹלֵהיכֶם 
ִׁשבְַעת יִָמים. )ֵסֶפר וַּיְִקָרא ֶּפֶרק כ"ג(

  
  מה לעשות בחג?                כמה ימים חוגגים את החג?             

_______________________   ___________________
לסיכום: 

מדוע שמחים בסוכות? 
ניתן לשוחח בכיתה ולברר: מדוע אחת המצוות הקשורות 
לחג סוכות היא המצווה לשמוח בחג? התלמידים יספרו 

מה משמח אותם וכיצד זה משפיע על אווירת השמחה.
התלמידים יעלו רעיונות וישוו את הרעיונות שלהם עם מה 

שאמרו חברים בכיתה, ואולי גם יאמצו רעיון ששמעו? 
האחר,  לדברי  הקשבה  האזנה,  טיפוח  יש  זו  בפעילות 

שיקול דעת באימוץ רעיון המתקבל על דעתם.

סוכות וארבעת המינים
בסוכות מאגדים יחד ארבעה מינים ונוהגים לברך עליהם:

לּולָב         ֲהַדס          ֲעָרבָה             ֶאְתרֹוג

בסוף חג סוכות חוגגים את שמחת תורה:
מסיימים לקרוא את התורה ומתחילים לקרוא אותה מחדש. 
והשתתפו  הכנסת  לבית  שהלכו  ילדים  בכיתה  יש  אם 

בהקפות רצוי לתת להם לספר מחוויותיהם.

 העשרה מדעית ואגדות חז”ל
המורים יוכלו להביא לכיתה ציורים או תצלומים של ארבעת 

המינים - גידולים שגדלים בארץ ישראל )כל אחד לחוד(: 
והם  התלמידים  לפני  להציגם  אְֶתרֹוג,  ֲעָרבָה  ֲהַדס,  לּולָב, 
או  לציור  מתחת  המין  שם  עם  כרטיס  להצמיד  יתבקשו 
לתצלום המין. בשלב שני יראו את ארבעת המינים מאוגדים 
יחדיו. האגדה משווה את ארבעת המינים לארבעה טיפוסים 

של בני אדם:
פרי עץ הדר )אתרוג( - אלו ישראל. האתרוג יש בו טעם 
בני אדם שיש בהם  יש בהם  ישראל:  ריח, כך עם  בו  ויש 

תורה ויש בהם מעשים טובים.
כפות תמרים )לולב( - אלו ישראל. לתמר יש טעם ואין לו 
ריח, כך עם ישראל: יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ואין 

בהם מעשים טובים.
ענף עץ עֹבת )הדס( - אלו ישראל. להדס יש ריח ואין לו 
טעם, כך עם ישראל:  יש בהם בני אדם שיש בהם מעשים 

טובים ואין בהם תורה.
ואין  אין טעם  ישראל.  לערבה  )ערבה( - אלו  נחל  ערבי 
ריח, כך עם ישראל: יש בהם בני אדם שאין בהם תורה ואין 

בהם מעשים טובים. ומה עשה הקדוש ברוך הוא?
וכולם  המינים(  ארבעת  את  )כמו  יחד  כולם  את  קשר 

משלימים אלו את אלו.

מה לקחת? 
 __________.1

  __________.2
    __________.3

__________.4
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בהמשך לפעילות של כתיבת כרטיסי ברכה לבני משפחה 
להכניס  יוכלו  התלמידים   )8 עמוד  )ראו  לחברים  או 
דואר  לתיבת  ולשלשלו  לחקלאי  ברכה  כרטיס  למעטפה 

)שהמורים יכינו מקופסת נעליים( שתוצב בכיתה.
הזאת  הדואר  תיבת  לפתוח את  יהיה  ניתן  בשלב מסוים 
ולסכם בשיחת כיתה או בטבלה שתסומן על הלוח את כל 

הברכות לחקלאים שהתלמידים חיברו:

ברכות 
אישיות 
לחקלאי

ברכות 
למשפחתו 
של החקלאי

ברכות 
הקשורות 

לארץ

ברכות 
הקשורות 

לעולם

 הכוונה פדגוגית
המורים יוכלו לשוחח על חקלאות מודרנית בימינו, 

זו גם הזדמנות לשוחח מעט על טכנולוגיה עכשווית.
ניתן לבקש מהתלמידים להביא תמונות לכל סוג של 

פעילות חקלאית שהוזכרה כאן.
ולשוחח:

מהי הפעולה הראשונה בשדה בשנה החקלאית? 
מהי הפעולה האחרונה בשדה בשנה החקלאית?

אפשר לכתוב מספר ליד כל פעולה של החקלאי. 
או: אפשר לגזור את המספרים שבשולי העמוד ולהדביק 
אותם ליד התמונות המתאימות לפי המחזוריות החקלאית 

שבשנה.

 העשרה למורים וקישור לפרקים 
אחרים בספר

התצלומים שהבאנו בנושא המחזוריות החקלאית )בעמוד 
11 שבפרדס( מאירים פן נוסף של המושג מחזוריות. הפעם 

בפרי המוכר לכל התלמידים - תפוז. 
בעקבות התצלומים ניתן לשוחח שוב על עבודת החקלאים 
בעבר ובהווה, ועל חידושים בטכנולוגיה. רבים מהחידושים 
משותפים לגידול תבואה בשדה ולגידול פרות במטעים: 
תיחוח הקרקע באמצעות חרישה שמתבצעת על ידי כלים 
חקלאיים מתאימים, השקיה באמצעים מתקדמים: ממטרות 
או מטפים. בפרדס הקטיף עדיין מתבצע באופן ידני ואילו 
בשדה נעזרים במכשירים מתאימים. הובלת הפרי שנאסף 

בפרדס מתבצעת באמצעות טרקטורים.
בעבר היה חלק גדול מהעבודה מתבצע בעבודת אדם שנעזר 
בבעלי חיים בחריש ובהובלת היבול שאסף ליישובים שבהם גר. 

כבר לפני אלפי שנים נעזר האדם במגל ובחרמש לקציר.

סוכות וארבעת המינים - המשך
המורים  ואם  זאת,  מאפשרת  תלמידיה  שרמת  בכיתה 

יחליטו ללמד את האגדה, ניתן לסכם אתה בטבלה:  

פירוש הנמשלנמשל משל

פרי עץ הדר 
אלו _________)אתרוג(

יש בהם בני אדם שיש בהם תורה
ויש בהם _________   _______

כפות 
אלו _________תמרים)לולב(

יש בהם בני אדם שיש בהם 
_________ ואין בהם 

.__________   ________

ענף עץ עֹבת 
יש בהם בני אדם שיש בהם אלו _________)הדס(

מעשים טובים ואין בהם _______

ערבי נחל 
אלו _________)ערבה(

יש בהם בני אדם שאין בהם 
_______ ואין בהם ________

.___________

_____________________ ברוך הוא?  מה עשה הקדוש 
               ___________________________________________

כדי ש____________________________________
ולהסביר  תלמידיה(,  רמת  פי  על  כיתה  )כל  לסכם  ניתן 
מה היתרון )הערך / המשמעות( של מגוון כזה של אנשים 

)טיפוסים( בעם. 

 העשרה לתלמידים
בפסוק  חלק  לאיזה  לבדוק:  התלמידים  מן  לבקש  ניתן 

מהתורה קשור כל מין? לאיזה חלק בצמח הוא שייך?
                              

החלק בפסוק שם המין   
החלק בצמחהמתאר אותו   

לולב 
)מהתמר(

אתרוג
ערבה
הדס

 מטרה 
הכרת הפעולות שהחקלאים עושים בשדה במשך השנה 

)מחזוריות בעשייה(.
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 מטרה 
הדגשת המחזוריות בפעולות שהחקלאי עושה במהלך 

השנה החקלאית: 
חריש, זריעה, קציר, אסיף.

 הכוונה פדגוגית
הקריאה והכתיבה הם אמצעים להשגת מידע בטקסט. 
השפה הכתובה היא אמצעי להעברה יעילה של מידע 

לסביבה. 
בחרנו להביא שאלה המורכבת משני חלקים:

שאלה סגורה: התשובה כן /לא
שאלה פתוחה הדורשת חשיבה והסקת מסקנות. 

ניתן לשוחח בכיתה ולדון: האם אפשר לוותר על אחת 
הפעולות של החקלאי? )עמוד 10(

לשאלה ב
פיתוח חשיבה

זו שאלה הדורשת חשיבה של הסקת מסקנות. 
ניתן לפעול בפעילות זו בשתי רמות: 

תלמידים שמסוגלים לכך ייתנו תשובה.
תלמידים שעדיין מתקשים בהכרת כל פעולות החקלאי 
בשדה ובהבנה שיש כאן מחזוריות, המתבטאת בכך שכל 
פעולת תלויה בקודמתה, יופנו להסתכל שוב בתמונות 

שבעמוד 10. 
הם יתבקשו לכסות, בעזרת פיסת נייר, תמונה מסויימת 

ויעמדו על השינוי שיכול לחול בעקבות כך בשדה. 
את התשובה בחוברת העבודה, ירשמו רק לאחר מכן.

לשאלה ג
התשובה הנדרשת כאן היא תשובה יצירתית: 

התלמידים מתבקשים לחבר ברכה לחקלאי ולחקלאות 
בעקבות מה שנלמד עד עתה.

משימה זו באה בהמשך למשימת חיבור הברכה לשנה 
החדשה )עמוד 8(, ובדומה, יש לחבר ברכה מתאימה 

ולאחל איחולים לשנה חקלאית ברוכה.
לאחר חיבור הברכה אפשר לפעול באותו תהליך: חשיבה 
במה אפשר לברך שנה חקלאית. בפעילות זו התלמידים 

יוכלו לחבר ברכה לשנה החדשה.
כתיבת ברכות ואיחולים במחברת - תכנון יצירתי איך 
לבצע ואיך לעטר. ניתן להשוות )בכיתה אשר רמת תלמידיה 
מאפשרת זאת(  בין הברכה שחיברו לשנה החדשה האישית 

לבין הברכה שחיברו לשנה החקלאית.
לשאלה ד 

השאלה היא ברמת יכולת השוואה.
ניתן להפנותה רק לתלמידים המסוגלים בשלב זה של 

כיתה ב', להכליל ולהשוות.
במטרה להקל על התלמידים, וכדי להציג דגם של הצגת 

טיעונים, הבאנו בשאלה זו התחלה של שיחה.
שאול וענת משוחחים ומשווים.

• התלמידים יוכלו להמשיך בשיחה של שאול וענת. 
• בגמר השיחה לקבוע עמדה: מי צדק?

ומשך  בחיינו  שנה  משך  צודקים:  שניהם  זה  במקרה 
בתאריכי  הוא  ההבדל  בדיוק.  שווים  חקלאית  שנה 
ההתחלה ובתאריכי הסיום השונים המציינים  מועדים 

אלה בשנה בחיינו ובשנה חקלאית.

ֻסּכֹות  עזרא מורד
ַחג ַהֻּסּכֹות, ַחג ָהָאִסיף 

זֶהּו ֶהָחג, ֵאין לְהֹוִסיף.
ּבֹו נְִצַטּוֵינּו ַעל ָהדָר
לּולָב, ֲהדָס וֲַעָרבָה 
וְַהִּׂשְמָחה ּבֹו ַרּבָה.

 ָהֶאְתרֹוג : ַּפּנּו לִי ּדֶֶרְך, 
ֲאנִי אֹוֵרַח 

ַּבַעל ַטַעם, ַּבַעל ֵריַח. 
ְּפָרַחי ֵריָחנִּיִים 

וְֻרּדִים, ִצְבעֹונִּיִים.
לּולַב ַהָּתָמר: יֵׁש ּבִי ַטַעם, 

ֵאין ּבִי ֵריַח 
ְּכַצּדִיק עֹולֶה ּופֹוֵרַח. 

ִמַּתֵּמר ִמּלֵב ָּתָמר

יְַרְקַרק ָצִעיר נִזְָמר. 
 ַהֲהַדס: ֵאין ּבִי ַטַעם, 

ַאְך יֵׁש ּבִי ֵריַח
נִיחֹוחֹות לַֹּכל ׁשֹולֵַח.

ֲענַָפי ָעבִים וְָקִׁשים
ְמֻרּבִים, זְקּוֵפי ָראִׁשים.
 ָהֲעָרבָה: לֶָחג נְִקַטְפִּתי 

ּגַם ַהַּפַעם 
ִמּגְדֹות ַהּנַַחל, ֲעָרבָה.

ֵאין ּבִי ֵריַח, ֵאין ּבִי ַטַעם
ּבִי חֹוְבִטים ֶאת זֶה ֶׁשּבָא. 

לּולָב : ֲאנִי ְׁשלֹוָׁשה ַּבּדֵי ֲהַדס
ְׁשנֵי ַּבּדִים ֶׁשל ֲעָרבָה.
ִעם ֲענַף ָּתָמר, לּולָב 

ִמְצוָה לְבֵָרְך ָעלָיו.

מדוע חוגגים את סוכות?  
מהות החג - למה קוראים לחג הסוכות בשמו? מהם ערכי 

החג? מהם מצוות חג הסוכות? 
חג סוכות מתחיל חמישה ימים לאחר יום הכיפורים. לחג 
הסוכות קוראים בשמו "חג הסוכות" משום שבימי החג נהוג 
לשבת בסוכה. כפי שנאמר: "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 
הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים."  )ויקרא 
כג, מב-מג(. סוכות הוא חג מקראי הנחוג במשך שבעה ימים, 
החל מט"ו בתשרי. יום החג הראשון הוא יום שבתון, אחריו 
באים שישה ימי חול המועד. לאחר חג הסוכות נחגג יום שבתון 

נוסף - חג שמיני עצרת )שהוא חג בפני עצמו(.
סוכות הוא החג השלישי בשלוש הרגלים, לפי סדר אזכרת הרגלים 
בתורה. בלשון התורה, ובלשון חז"ל , כמו גם בספרי הנביאים 
והכתובים, חג הסוכות נקרא גם חג האסיף - משום שהוא חל 
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 הכוונה פדגוגית
עמוד זה מקשר בין המבוא לפרק השני בספר: 

"הבריאות שלנו".
סיפור המסגרת המוצג כאן מעלה שאלות שקרוב לוודאי 
מוכרות לכל תלמיד, והן חלק מן החוויה  לפני יציאה 

לטיול לאזור לא מוכר המזמן חוויות חדשות.

המורים יוכלו להפעיל את התלמידים במשחק תפקידים: 
שלושה תלמידים ייצגו את הילדים שבציור, תלמידים 
נוספים  יוזמנו  גם הם להשתתף בשיחה תוך הצגת 

היגדים נוספים.

יום 
יום יום שלישייום שניראשון

רביעי
יום 

יום שבתיום ששיחמישי

א 19      
א' ראש 

השנה
)לצייר 
כרטיס 
ברכה 
קטן(

ב 20
ב' ראש 

השנה
)לצייר 
שופר 
קטן(

ג 21
צום 
גדליהו

ז  25ו  24ה  23ד 22

ח 26
פרשת 
השבוע 
האזינו

ט 27

י 28
יום 
כיפור
)לצייר 
ארון 
קודש 
קטן(

יג 1 יב 30יא 29
יד 2 אוקטובר   

טו 3
סוכות
)לצייר 
סוכה 
קטנה(

טז 4
חול 

המועד 
סוכות
)לצייר 
סוכה 
קטנה(

יז 5
חול 

המועד 
סוכות
)לצייר 
סוכה 
קטנה(

יח 6
חול 

המועד 
סוכות

)לצייר סוכה 
קטנה

יט 7
חול 

המועד 
סוכות
)לצייר 
סוכה 
קטנה

כ 8
חול 

המועד 
סוכות
)לצייר 
סוכה 
קטנה

כא 9
הושענא 

רבה
לצייר 
ענפי 
ערבה 
קטנים

כב 10
שמיני 
עצרת

שמחת 
תורה

לצייר ספר 
תורה

כג 11
אסרו 

חג
כח 16כז 15כו 14כה  13כד 12

כט 17
פרשת 
השבוע 
בראשית

ל 18   
א' ראש 

חודש

הכרת לוח השנה העברי
ניתן להיעזר בלוח החודש.

מורים שירצו בכך יוכלו לפעול עם תלמידיהם בפעילויות 
להכרת לוח החודש.

 העשרה למורים )לעמוד 13( 
על שאילת שאלות: )ראו גם עמוד 13(

בכל הזמנים היו השאלות מכשיר חשוב להתקדמות האדם. 
מי שאינו יודע לשאול אינו יכול ללמוד ולהתקדם.

השאלות הן בשלב ראשוני: התלמיד לומד איך לשאול. 
האוטונומיה בבחירת השאלות נשארת בידי הלומד.

שאלות טובות הן אלו המכירות בהיקף רחב של מחשבה 
וחובקות צורות חשיבה שונות. 

שאלות טובות הן אלו המכוונות להביא ללמידת משהו 
חדש ולפיתוח החשיבה.

דרך זו של שאילת שאלות מביאה לעידוד הלומד, נותנת 
טעם חדש ללמידה, מוסיפה אתגר אישי בחיפוש שאלות 

ומפנה את האחריות ללמידה אל הלומד עצמו.
בעמוד 13 התלמידים מתוודעים אל מילות שאלה )לאן, מה, 
מתי, איך(, אל תוכן השאלה, ואל סימן השאלה, המציין כי 

המשפט הוא משפט שאלה.

חושבים על שאילת שאלות 
מתי שואלים שאלות? 

מדוע חשוב לשאול שאלות? 
איך מתייחסים המבוגרים בסביבתכם לשאילת השאלות? 

האם אתם אוהבים לשאול שאלות? מדוע? 
למה כדאי לשתף את החברים בשאלות שחברנו?

מה זאת שאלה?
אפשר להפנות את התלמידים אל המילון שם יקראו את 

הערך, "שאלה":
שאלה היא "בקשת תשובה על דבר מה, בעיה או עניין המוצע 

למישהו כדי שייתן מענה עליו או הסבר או פתרון,
או  בירור  הטעון  בעניין  בעיה,  או  משאלה  בקשת  או 

הכרעה." 32



 הכוונה פדגוגית
בעמוד זה מובאים שני נושאים.

פיתוח חשיבה באמצעות שאילת שאלות ורפלקציה.
בעקבות השאלות שהילדים שאלו את רונית )עמוד 13(, 
אנחנו מציעים לתלמידים שיחברו גם הם שאלות הקשורות 

במסע החקר והגילוי שאליו הם עומדים לצאת.
בשאילת השאלות באים לידי ביטוי מרכיבי השאלה: 

מילת שאלה, תוכן השאלה, סימן שאלה.
התלמידים:  לרמת  הפעילות  את  להתאים  אפשר 
התלמידים יכתבו בעצמם שאלות ואחר כך יציגו אותן 
ללמוד  יוכלו  מתקשים  תלמידים  כך  הכיתה.  כל  לפני 

משאלות שחבריהם לכיתה כתבו.
לשאלה א

התלמידים מתבקשים לחבר שאלות תוך שימוש נכון 
בשלושת חלקי השאלה.

העשרה יצירתית: ניתן ללמד איך לכתוב נכון את סימן 
השאלה ולהציע לתלמידים לצייר ציור כרצונם. במקומות 

שיבחרו - לכתוב סימן שאלה גדול על הציור.
התלמידים יוכלו להתחלף ביניהם בציור.

התלמידים יענו על שאלות שבציור של חבריהם.

לשאלה ב
שלב גבוה יותר של חשיבה.

על התלמידים לבחון את השאלות של חבריהם ולראות 
אם הן דומות או שונות מאלה שהם שאלו.

יתרון או חיסרון בקבלת  יש  עליהם לקבוע עמדה אם 
שאלות מחברים ולנמק את התשובה. הנימוק הוא רמת 
מהחשיבה  נפרד  בלתי  חלק  הוא  יותר.  גבוהה  חשיבה 

הטיעונית המובילה אותנו בכל פרקי הספר. על פי ההגדרה במילון אפשר להבין שיש סוגים אחדים של 
שאלות:

שאלות שיש בהן בקשה לתשובה, למשל:
שאלה: אפשר לדעת, בבקשה, מה השעה? 

תשובה: השעה היא 12 בצהריים.
שאלות שיש בהן בקשה להסבר או למתן פתרון, למשל:

שאלה: מניין בא הלחם?
תשובה: מקבלים את הלחם לאחר שזורעים זרעי חיטה, 
קוצרים את החיטה שהבשילה, טוחנים את גרגרי החיטה 

לקמח, ומן הקמח אופים לחם.
שאלות שיש בהן הבעת בקשה, משאלה, למשל:

 שאלה: אפשר בבקשה לקבל את הספר הנמצא על 
המדף?                                        

תשובה: כן, קחי בבקשה את הספר.
שאלות שיש בהן בקשה לבירור או לקביעת החלטה חשובה, 

או שאלות שהן בעיות מחקריות, למשל:
שאלה: אני מתלבטת. האם כדאי לי ללמוד לנגן בחליל או 

באורגן? 
תשובה: קשה לענות לך. צריך לדעת אם את מוכשרת, אם 

תוכלי להתמיד בנגינה, אם יהיה לך מספיק זמן ועוד.

מילות שאלה:
לאן?   היכן?   כיצד?   לשם מה?   אילו?   מה?   מי?   
מניין?   איפה?   מדוע?   מתי? איזה?   למה?   איך?   את 

מי?   כמה?   האם?   ועוד.

את מילות השאלה ניתן לחלק ל:
מילים ששואלות לגבי זמן: מתי?

מילים ששואלות לגבי סיבה: למה? איך? מדוע? בשביל 
מה? במה? מה? מפני מה? האם? כיצד?  

מילים ששואלות לגבי מקום: מאין? מהיכן? איפה? מנין? 
היכן? לאן? 

מילים ששואלות לגבי דמות: מי? את מי? איזה? איזו? 
אילו? 

מילים ששואלות לגבי תוצאה: היש? האם? כמה? מה? 
מילים ששואלות לגבי כמות: כמה? היש? 

מילים שמתייחסות להערכה: את מי אהבת? מה דעתך 
על? מי צדק?  

ניתן לשאול את התלמידים:  
אילו מילות שאלה אתם מכירים?

מה ההבדל ביניהן?
מתי משתמשים בכל סוג של שאלה?

לכרטיס הרפלקציה
)על רפלקציה תוכלו לקרוא בעמוד 10.(

בגמר הפעילות בנושא זה בחרנו להביא כרטיס רפלקציה, 
שיחזור בשינויים קלים במהלך שנת הלמידה, זאת כדי 
לפתח אצל התלמידים מודעות לפעולותיהם וכדי שהם 
יוכלו לחזור ולהעריך את הפעילות שביצעו )פיתוח חשיבה 

מטאוקוגניטיבית(.
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מבוא לפרק: הבריאות שלנו
כמתבקש מסיפור המסגרת - מסע אל מעבר לים, הפרק פותח בסכנת התחלואה, שאחד הגורמים 
העיקריים לה הם החיידקים. בפרק נדון ההבדל שבין מניעה לטיפול במחלה. אפשר למנוע מחלה על 
ידי התנהגות מונעת, כמו למשל שמירה על מזון נקי, או באמצעות חיסונים שנועדו למנוע הידבקות 

במחלות קשות. במקרה של מחלות מידבקות נדרשת זהירות מיוחדת ואין לבקר חברים חולים. 
עניין זה מוצג בפרק במפורש. לאחר שכבר חולים במחלה, יש לטפל בה. רצוי להתייעץ ברופא/ה 

ולהישמע להוראותיהם. 
החדר  אוורור  מרובה,  שתייה  מנוחה,  נכונה:  והתנהגות  בתרופות  שימוש  כולל  במחלות  הטיפול 

ששוהים בו. 
סביב הנושא של מחלה והתנהגות נכונה מתרגלים התלמידים חשיבה טיעונית.

אכילת המזון כרוכה בנגיסתו ובלעיסתו כדי שנוכל לבלוע אותו. 
המשך הפרק מציג את השיניים שלנו וההבדל שבין שיני חלב לשיניים קבועות. 

מוצגת מחלת העששת הגורמת חורים בשיניים, שהם מכאיבים וגם מזיקים. גם כאן מושם הדגש על 
החשיבות שבשמירה על ניקיון הפה והשיניים והימנעות מאכילת מזונות מתוקים המזיקים במיוחד 
לשיניים. מוצע תרגול לצחצוח נכון של השיניים כדי לשמור על ניקיון הפה, ומוצגת החשיבות הרבה 

של ביקורים סדירים אצל רופא/רופאת שיניים כדי לשמור על בריאות השיניים.
הטכנולוגיה וחשיבותה בסיפוק צורכי האדם מוצגת בפרק בכמה היבטים: פיתוח חיסונים, תרופות 
ושימוש באמצעי טיפול מתקדמים, כמו הכיסא של רופא/ת השיניים, פיתוח אמצעים לשמירה 
והידיים, בישול  ניקיונו, כמו למשל המקרר, שימוש בסבון לשטיפת המזון  ועל  על טריות המזון 
מזון כדי להרוס חומרים מזהמים שעלולים להימצא בו, אריזת מים נקיים בבקבוקים ואמצעים 

להרתחת מים )קומקום(.

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק הבריאות שלנו
1. מחוללי מחלות, חיידקים ונגיפים, והמחלות שהם גורמים: מחלות מעיים )שלשול(, מחלות  

מידבקות )אבעבועות רוח(, מחלות שיניים )עששת(.
2. התנהגות נכונה - שמירה על ניקיון המזון ועל ניקיון הפה, הימנעות מאכילת מזונות מתוקים, 

הימנעות מביקור חברים החולים במחלות מידבקות - מונעת מחלה.
במקרה של תחלואה חשוב להתייעץ ברופא/רופאה, להישמע להוראותיהם ובמידת הצורך - ליטול 

תרופות במינון הנכון ולמשך הזמן המומלץ.
ביקורים סדירים אצל רופא שיניים ואצל שיננית עוזרים למנוע מחלות שיניים.

3. התאמה בין מבנה לתפקיד - בפה יש סוגים שונים של שיניים: חותכות, ניבים וטוחנות. לכל סוג 
של שן מבנה המתאים לתפקידה )נגיסת המזון, תלישתו ולעיסתו(.

שיני החלב מתאימות לילדים צעירים והם מוחלפות בשיניים הקבועות שהן גדולות יותר ובעלות 
שורשים. השיניים הקבועות נחבאות בחניכיים עד שהן מחליפות את שיני החלב.

היבטים בפרק זה הקשורים בפרקים אחרים בספר זה
בפרק על בעלי החיים מוצגים צורכי הקיום שלהם ובהם - מזון ומים, שחשיבותם לאדם מוצגת 

בפרק העוסק בבריאות. 
בפרק העוסק במזג האוויר מוצג צורך קיום נוסף של האדם - אוויר.

והחפצים  הכלים  את  להכין  כדי  האדם  את  המשמשים  החומרים  כל  מוצגים  חומרים  על  בפרק 
הנחוצים לקיומו.

מונחים מרכזיים בפרק
חיסונים,  במחלות,  טיפול  מחלות,  מניעת  )שלשול(,  מעיים  מחלות  מידבקות,  מחלות  חיידקים, 
תרופות, ניקיון המזון, שיני חלב, שיניים קבועות, סוגי שיניים )חותכות, ניבים, טוחנות(, חלקי השן 

)זגוגית, שינן, מוך השן, שורש(, מחלת העששת, שיננית.
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רשימת ספרות
אביב:  תל  האדם,  גוף  אטלס   ,)2003( עורך,  א.,  אנגל, 

מפה. 
גוף  של  אנטומי  אטלס   ,)1990( מ.,  הרפז  ש.,  הירשפלד 

האדם )ספר למורה(, תל אביב: יבנה.
וליצקר מ., )2002(, לבריאות מכל הלב, ירושלים

נתניה:  רנטגן,  בדיקת  עוברת  רוני   ,)2003( פ.,  זונטה 
אחיאסף.

כרמל ע., )עורך(, )2002(, גוף האדם - דיסקברי ספריית 
התגליות, ירושלים

גוף האדם  )2005(, לקסיקון כרטא -  א., עורך,  לב-טוב 
ותפקודו: אנטומיה, פיזיולוגיה, מערכות, ירושלים: כרטא.

מלצר י., )עורך(, )2000(, הגוף שלנו - טיים לייפ, הספרייה 
הלימודית לילדים, תל אביב

נאור ל., )1993(, אבל אני כזה: ספר כמעט מדעי על גוף 
האדם ועלי גם, תל אביב: ספרית פועלים, ידיעות אחרונות: 

ספרי חמד.
ואיכות  בריאותו  התנהגותו,  האדם,   ,)2000( ר.,  נוביק 

חייו: אוריינות בריאותית )למורה('. תל אביב: למדע.
ניר א., עורך, )1989(, גוף האדם - המכונה שלא תאמן, 

תל אביב: ספרית מעריב.
מפתח   - הקישקע  חכמת   ,)2007( א.,  מ.,  סורסקי 

לבריאות מערכת העיכול, הוצאת פוקוס, הרצליה
פארנדון ג'., פרקר ס., )1997(, כיצד פועל גוף האדם, תל 

אביב: ידיעות אחרונות.
מקרוב,  מבט  האדם:  גוף   ,)2002( ב.,  מנס  ס.,  פרקר 

כינרת.
האנטומיה  עקרונות   ,)2001( עורך,  א.,  קריספל 

והפיזיולוגיה, חיפה : R.P.C שירותי הדרכה ברפואה.
הוראות  האדם:  גוף   ,)2008( מ.,ס.,  ואוז  ר.,  פ.,  רוייזן 

תחזוקה, תל אביב
נתניה: מכון  גוף האדם,  )2006(, אנטומיה של  מ.,  שחר 

וינגייט.

ֹּתכֶן ַהִענְיָנִים
נּו   ּלָ ִריאּות ׁשֶ ִני: ַהּבְ ַער ׁשֵ ׁשַ

15 ֵאיְך ׁשֹוְמִרים ַעל ַהְּבִריאּות ַּבַּמָּסע? 

17 ַעל ַהַחיְּדִַּקים      

20 ׁשֹוְמִרים ַעל ַהְּבִריאּות ְּבֶעזְַרת ָמזֹון נִָקי  

22 ֵּכיַצד ׁשֹוְמִרים ַעל נְִקיֹון ַהָּמזֹון?  

24 מֹונְִעים ַמֲחלֹות ְּבֶעזְַרת ִחּסּונִים   

25 ָמה זֶה ִחּסּון?     

27 זְִהירּות - ַמֲחלֹות ִמּדְַּבקֹות   

30 ְמַטְּפלִים ְּבַמֲחלֹות ְּבֶעזְַרת ְּתרּופֹות   

32 ׁשֹוְמִרים ַעל ְּבִריאּות ַהִּׁשּנַיִם   

34 ִׁשּנֵי ָחלָב וְִׁשּנַיִם ְקבּועֹות    

38 ִמְבנֵה ַהִּׁשּנַיִם     

 ְׁשִמיָרה ַעל נְִקיֹון ַהֶּפה עֹוזֶֶרת לְִׁשֹמר  

39ֱֳֳ ֱ ֱֶ ַעל ְּבִריאּות ַהִּׁשּנַיִם    

40 ָהַעֶּׁשֶׁשת - ַמֲחלָה ֶׁשּפֹוגַַעת ַּבִּׁשּנַיִם  

41 ֵאֶצל רֹוֵפא/רֹוְפַאת ַהִּׁשּנַיִם    

 על השערים לפרקים 
)ראו שערים בעמ’ 5, 45, 85, 139(

בחרנו לעצב את השערים בספר בדמות פאזל )תצרף(.  
כי  היטב  ויודעים  הפאזל  משחק  את  מכירים  הילדים 

הרכבת כל החלקים יחד יוצרת את השלם. 
אינו  הוא  כי אם חסר חלק בפאזל שלהם  יודעים  גם  הם 
מושלם. השתדלנו להביא באמצעות ציורים את כל נושאי 
המשנה שבפרק. בעזרת למידה ויישום של מרכיבים אלו 
נוכל לשמור על בריאותנו.                                              

ניתן להציע לתלמידים פעילות מטרימה:                
או  ציור  כל  ליד  למסגרת,  מחוץ  ולרשום,  בפאזל  להתבונן 
בפרק.  שילמדו  חושבים  הם  שעליו  הנושא  את  תצלום 
 למשל: צחצוח שיניים, נטילת ידיים ושמירה על הניקיון וכו'. 
לרשום: מה מעניין אותנו לדעת? למה אנחנו מצפים?                                                                

 בגמר הלמידה של פרק זה ניתן לחזור ולבדוק: 
האם למדו הכול כפי שמוצג בשער?                          

התלמידים יוכלו להציע עוד נושאים ללמידה, שהם חשובים 
מתוך  אחד  נושא  לבחור  יוכלו  הם  הבריאות.  על  לשמירה 
חברים  עם  יחד  עבודה  עליו  ולהכין  שהציעו  ההצעות 

בכיתה.   
מעוררת  הלמידה,  תהליך  אחר  עוקבת  זו  מעין  פעילות 
סקרנות ומעבירה את האחריות ללמידה אל הלומד עצמו. 
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 מענה לסטנדרטים
החלק הראשון של הפרק עוסק בחשיבות השמירה על 

ניקיון המזון, כמענה לסטנדרט:
3.3.ב. אורח חיים בריא: קידום הבריאות.

התלמידים יציינו גורמים שמשפיעים על בריאות הגוף 
)כגון איכות המזון וסוגיו(.

חיים  אורח  המקדמות  התנהגויות  יציינו  התלמידים 
בריא )כגון רחצת ידיים, רחצת פרות וירקות(.

התלמידים יציינו שמחלה עלולה להיגרם על ידי גורמים 
שונים )כגון חיידקים(.

התלמידים יציינו דרכים שהאדם פיתח למניעת מחלות 
ולטיפול )חיסונים, תרופות(.

 הכוונה פדגוגית
שיקולים בבניית הרצף בספר והטרמה

בחרנו לפתוח את הלמידה בנושא הבריאות מתוך מחשבה 
שהזמן הוא תחילת השנה, מיד לאחר החגים. נושא 
הבריאות הוא אישי. כל ילד יודע מה זה להיות בריא או 
חולה. נושא הבריאות קשור גם בעונות השנה. בסתיו, עם 
השינויים במזג האוויר, יש החולים במחלות עונתיות או 
בהצטננות. מורים שיבחרו ללמד את נושא הבריאות לקראת 
 הקיץ יוכלו להדגיש את עניין שמירת טיב המזון וטריותו.
כל הילדים יודעים שיש לשמור על הבריאות.                                                                                   

אבל איך?
את זאת נלמד בפרק זה.

בדברי הפתיחה שבעמוד זה יש היבט של אוריינות 
בריאותית. בהמשך לפעילות המטרימה שהתלמידים 
עשו )עמ' 16( ניתן לשוחח גם על הידבקות במחלות 

מידבקות וכיצד אפשר להימנע מהידבקות במחלה.
ציורי הילדים שבעמוד זה מאפשרים לימוד באמצעות 
תלמידים  הראשונה  במערכה  תפקידים.  משחק 
ורונית. הם יקראו  יונתן  יבחרו להיות מיכל, שאול, 
ורונית.                                                                                     הילדים  דברי  את  וימחיזו  בהתאמה  בקול, 
במערכה השנייה ייצטרפו תלמידים נוספים שיספרו 

מה הם "לקחו" למסע כדי לשמור על בריאותם.
חיים  אורח  התלמידים  אצל  לפתח  היא  המטרה 
והתנהגויות מקדמות בריאות כדי לשפר את איכות 
איך  ילמדו  והחברתית שלהם. הם  החיים האישית 
לשמור על בריאות הגוף ועל בריאות השיניים. יש כאן 
גם שילוב של היבטים טכנולוגיים - אמצעים שונים של 
 שמירה על ניקיון המזון ועל בריאות השיניים באמצעות: 
• התנהגות נכונה )נטילת ידיים לפני אכילה, שטיפת 
פרות וירקות, אכילת מזון טרי, צחצוח שיניים פעמיים 

ביום לפחות, ביקור סדיר אצל רופאי שיניים( 
• טכנולוגיה )שמירה על טריות המזון במקרר, אריזת מזון 
אישי כדי לשמור על ניקיונו, צחצוח שיניים באמצעות 
מברשת שיניים ומשחה, וביקור אצל רופא השיניים שנעזר 

בטכנולוגיה מתקדמת לאבחון בעיות ולטיפול בהן(. 
קבלת החלטות נכונה מובילה להתנהגות מקדמת בריאות. 
היא דורשת בצד ידע מדעי וטכנולוגי גם שינוי תפיסתי 
ביחס למשמעות המושג בריאות, למשל: הימנעות 
מאכילת ממתקים המזיקים לשיניים, שמירה על שלמות 

השיניים והימנעות משימוש לא נכון בהם.
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 מענה לסטנדרטים
3.3.ב. אורח חיים בריא: קידום הבריאות.

התלמידים יציינו שמחלה עלולה להיגרם על ידי גורמים 
שונים )כגון חיידקים(.

 הכוונה פדגוגית
חשוב לברר שהתלמידים מבינים את המונח - מחלה 

מידבקת - ואת משמעותו.
חשוב מאוד להדגיש את החשיבות שבמילוי מדויק של 

הוראות הרופא.
יש לברר תחילה את סוג המחלה ורק אחר כך לדעת 

ולהחליט אם אפשר לבקר את החולה. 
לשאלה א

לשוחח בכיתה וללבן את העניין - מדוע לא רצוי 
לבקר את מי שחולה במחלה מידבקת, ורק אז לעבור 

לשיחה המתנהלת בין יונתן לדנה.
לשאלה ב

ונימוק ראו במבוא  טענה  חשיבה טיעונית, על   )על 
עמ' 7.(

לשאלה ג
שאלה ברמת חשיבה ברמה גבוהה, שלב הערכה )ראו 

טקסונומיה של בלום עמוד 18(: 
התלמידים צריכים לבחור בין שתי חלופות ולנמק את 

בחירתם )חשיבה טיעונית(.

 העשרה מדעית 
על החיידקים

החיידקים הם מיקרואורגניזמים: יצורים חד תאיים זעירים 
שקוטרם הוא כ־10 מיקרון )מיקרון=מיליונית המטר(. כמו 
כל התאים, גם תא החיידקים מוקף קרום. לחלקם יש גם דופן 
קשיח יותר )כמו למשל לחיידק הנפוץ ֶאֶשִריְכיָה קֹולִי(. כדי 
לצפות בחיידקים עלינו להיעזר במיקרוסקופ: מיקרוסקופ אור 
מאפשר להגדיל את התמונה פי 100. כיום מקובל להשתמש 
במיקרוסקופ אלקטרונים המגדיל את התמונה פי כמה מאות 
ואף אלפים )תמונת החיידקים בספר לתלמיד מציגה תמונה 
שהתקבלה במיקרוסקופ אלקטרונים סורק המאפשר לקבל 
תמונות תלת ממדיות(.  מיקרוסקופ אלקטרונים סורק 
מאפשר להבחין בפרטי המבנה של החיידקים )אם כי אי אפשר 
לצפות בו בתא החי אלא רק בתאים שעברו קיבוע(: אפשר 
לראות בו בליטות וצורות בקרום העוטף את תאי החיידקים. 
במיקרוסקופ אלקטרונים רגיל נוהגים לצפות בחתכי רוחב 
בתאי החיידקים. אפשר להבחין בהם במרכיבים המצויים 
בתוך התא - ב־ DNA )החומר התורשתי בתאי החיידקים אינו 
נמצא בגרעין מוקף בקרום כמו ביצורים חיים אחרים ומכאן 
שמם - ְּפרֹוַקְריֹוִטים, חסרי גרעין(, אפשר להבחין במבנים 
קרומיים שבהם מתבצע תהליך הנשימה התאית )להפקת 
אנרגיה הנחוצה לתא(, במבנים קרומיים עם ריבוזומים שעל 

גביהם יוצר התא חלבונים הנחוצים לקיומו.
החיידקים היו בין היצורים החיים הראשונים שהתפתחו 
על פני כדור הארץ. מוצאים אותם בכל מקום בעולם 
- מתחת לפני הקרקע, במים, בסביבות קשות לקיום 

וכמובן גם בסביבות נוחות לקיום. רבים מהחיידקים מפיקים 
אנרגיה בתהליך הנשימה התאית הקשור בקליטת חמצן, 
בדומה ליצורים חיים אחרים. אך יש חיידקים שמפיקים 
אנרגיה באמצעות תהליכים שאינם תלויים בחמצן )נשימה 
ַאנְֵאירֹוּבִית( או בתהליכי חמצון הקשורים בגופרית או 

בחומרים אחרים.
החיידקים מתרבים בעיקר ברבייה אל מינית - כשהתאים 
גדלים הם מתחלקים לשני תאי בת זהים. עם זאת העלו 
מחקרים שיש גם רבייה מינית בחיידקים שבמהלכה הם 
מעבירים זה לזה חלקים מהחומר התורשתי שלהם )קטעי 
DNA(. בין השאר הם מעבירים זה לזה גנים הנושאים עמידות 

לחומרים אנטיביוטיים ולכן יעילותה של האנטיביוטיקה 
פוחתת עם הזמן.

חיידקים רבים בטבע מביאים תועלת ליצורים החיים. במעיים 
שלנו יש חיידקים רבים )נקראים בשם הְפלֹוָרה הטבעית 
של המעיים( שעוזרים לנו בפירוק המזון ובקליטת מרכיבי 
מזון החיוניים לקיומנו )כמו למשל ויטמינים(. אחרי נטילת 
תרופות אנטיביוטיות לטיפול במחלות ממליצים לשתות 
נוזלים ביוטיים המועשרים בחיידקים כדי לשקם את הפלורה 

הטבעית שלנו.
במעיהם של מעלי גרה מצויים חיידקים המפרקים את 
התאית שהם אוכלים. בלי החיידקים לא היו יכולים להתקיים 

ממזון דל זה.
האדם מפיק תועלת רבה מחיידקים: הוא מפיק מהם 
חומרים מועילים, כמו חלבונים )אנזימים(, העוזרים לפרק 
חומרים מזהמים כמו נפט. האדם גם למד להחדיר לתאי 
החיידקים גֶנִים שבאמצעות המידע האגור בהם הוא מצליח  38



 מענה לסטנדרטים
3.3.ב. אורח חיים בריא: קידום הבריאות.

התלמידים יציינו שמחלה עלולה להיגרם על ידי גורמים 
שונים )כגון חיידקים(.

6.1.א מהות הטכנולוגיה
התלמידים יציעו פתרונות להשגת צורכי האדם.

 הכוונה פדגוגית
העיסוק בחיידקים קשה. המידע המובא לתלמידים 
הוא מידע תיאורטי, הם אינם יכולים לראות חיידקים 
ויכולים רק לתאר לעצמם את צורתם. גם המזעריות 
של החיידקים קשה להבנה. כאן בא לעזרת האדם 
המיקרוסקופ, טכנולוגיה משוכללת שהאדם יצר כדי 

להבחין ביצורים זעירים כמו החיידקים והנגיפים.
למנוע ולטפל - במשפט זה שתי מילים שיש לבררן. 
לשוחח בכיתה ולבדוק אם התלמידים יודעים מה פירוש 

המילה למנוע ומה פירוש לטפל.
יש לבדוק את ההגדרה במילון ולקרוא את ההגדרה 

שבעמוד זה. 
כדוגמה לתופעה מידבקת יוכל המורה לשוחח בכיתה 

על ההידבקות בכינים.               
 איך נוכל למנוע הדבקה בכינים? 

מה ההרגשה כשיש בראש כינים? איך נדבקים בכינים?  
בסיכום: ניתן לכתוב כללים כיצד להימנע מהדבקה 

בכינים.
ניתן להפנות את הילדים להוריהם ולבקשם לשאול אילו 

תכשירים להסרת כינים הם מכירים.

לשאלה א
התשובה שהתלמידים יתנו בכיתה תהיה מתוך חוויה 
אישית. רבים ודאי חלו פעם והם מכירים חלק מסימני 
מחלה, הם חוו גם מפגש עם רופא, בביתם או בקופת 

חולים, ויוכלו לספר על כך בכיתה.
לשאלות ב־ג 

שאלות ברמת חשיבה גבוהה - התלמידים צריכים 
ליישם ידע קודם ולהציע רעיונות כיצד למנוע מחלה 

או לטפל בה לאחר שהיא פורצת, וגם לנמק ולהסביר 
על מה הם מבססים את ההצעות שלהם.

לשאלה ד
האם רצוי לא להתאמץ למנוע מחלה אלא לטפל בה 
אחרי שפרצה. על התלמידים לבנות טיעון מנומק.
למשל, טענה: חשוב מאוד למנוע התפרצות מחלות.                                                           
הנימוק: כי כך לא נחשפים למחלה קשה ולא מדביקים 

אנשים אחרים. 
נימוק נוסף )נגד(: כל אחד צריך לדאוג לעצמו.

 רשימת מונחים 
חיידקים, מיקרוסקופ 

להפיק מהם את התוצרים )חלבונים( שהוא מעוניין בהם. 
קצב הריבוי המהיר של החיידקים )חיידקי קולי משלימים 
מחזור חיים בתוך חצי שעה. חיידקים אחרים משלימים 
אותו בתוך שעות בודדות( מאפשר לייצר חומרים כאלה 

במהירות ובכמויות גדולות מאוד.
אך חיידקים רבים פוגעים באדם וביצורים חיים אחרים 
ומחוללים מחלות, אחדות מהן מחלות קשות ואף מסוכנות. 
החיידקים קשורים במחלות זיהומיות רבות ובהן אלה 
הפוגעות במעיים )נפוצים במיוחד חיידקי ַסלְמֹונֶלָה, ִשיגֶלָה, 
טיפּוס וכֹולֶָרה שמגיעים ממזון וממים מזוהמים(, או בדם 
)חיידקי ֶטָטנּוס הגורמים ֶאלַח - זיהום דם(. הם קשורים  גם 
במחלות מידבקות, כמו למשל דלקת ריאות )הנגרמת על 
ידי חיידקי ְּפנֶאּומֹוקֹוקּוס וחיידקי ֶהמֹוִפילּוס(, מחלת הֶדבֶר 
המועברת על ידי מכרסמים וגרמה בעבר מגפות חמורות, 
מחלת הגֶַחלֶת )הַאנְְטַרְקס(, שנפוצה באזורים חקלאיים 
משום שהחיידקים מצויים בגופם של אוכלי עשב כמו בקר, 

צאן וגמלים ומהם מועברת לבני האדם. 
החיידקים מחוללי המחלה מפרישים רעלנים מסוכנים 
הגורמים מוות. הם משמשים היום לצערנו לצורכי לחימה 
מידבקות  במחלות  תחלואה  של  במקרים  ביולוגית. 
נדרשת זהירות מיוחדת ויש להרחיק את החולים מאנשים 

בריאים.
אדם שמבריא ממחלה כזו מתחסן נגדה ובדרך כלל אינו נדבק 
שוב במחלה במהלך חייו. היום מקובל לחסן נגד מחלות קשות 
באמצעות חיידקים מוחלשים )זנים של חיידקים שהם אלימים 
פחות ואינם מסכנים את האדם(, המעוררים את המערכת 
החיסונית לפעול נגדם. וכך כשהגוף נתקף על ידי החיידק האלים, 

39המערכת החיסונית יכולה לחסל אותו ולמנוע תחלואה.



 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

פיתוח היכולת לפתח רעיון על פי תמונה - "מדרש 
תמונה". 

פעילות זו מחייבת התבוננות בתמונה, תרגום המראה 
לסיפור, והבנה - מה הרעיון בציור? 

מה אנחנו לומדים מהסיפור? איך הציור מתקשר לנושא 
הנלמד? ועוד.

לשאלות ב-ג
תוכלו לחזור ולקרוא על שאילת שאלות בעמוד 13. אנו 
מביאים כאן שאלות פתוחות כדי לחדד ולהדגיש את יכולת 
הביטוי בכתב. יש כאן חשיבה גבוהה ברמת יישום.                                    

לשאלה ג 
ניתן להציע שאלה זו כשיעורי בית, אך יש לחזור 

ולבדוק אותה ולדון עם התלמידים בשאלה - מהי 
התנהגות נכונה? מה קורה כשלא נוהגים כשורה? 

למידה מטעויות אפשריות.

לשאלה ד  
לאחר שהתלמידים עבדו כפרטים, ניתן עתה לעבור 

לעבודה בקבוצות. התלמידים מתבקשים לכתוב יחד 
כללי התנהגות, מה שמחייב אותם לקחת אחריות 

אישית )שלב היישום של הידע הנלמד(.

 העשרה למורים 
חשיבה טיעונית

בכיתה שרמת התלמידים בה מאפשרת זאת, אפשר 
לפתח חשיבה טיעונית על ידי למידה שיתופית בשלבים, 

כמפורט להלן:
הציגו בכיתה את הטיעון שלכם.  .1

הקשיבו לטיעונים של חברים אחרים.  
זכרו, ככל שהטעון מוסבר ומנומק טוב יותר - כך הוא   

משכנע יותר.
דעתכם?  את  שיניתם  בכיתה  השיח  בעקבות  האם   .2 

מדוע?
היכולת  של  הרחבה  בצד  שיתופית  למידה  כאן  יש   
בפני  לדבר  היכולת  של  מיומנות  פיתוח  הטיעונית: 
החברים ולהציג טיעון. פיתוח ההקשבה לדברי חברים 
ופיתוח  משכנעים  נימוקים  בחיבור  אימון  בכיתה, 

היכולת והאפשרות לשנות דעה אישית.
הביאו טיעונים נוספים )בעד ונגד(:  .3

איך בוחרים בעמדה של בעד או בעמדה של נגד:   
פיתוח מיומנות של הבעת דעות, ניסוחן והגדרתן - בעד    

ונגד. המורים יפעלו יחד עם התלמידים כמדגימים. 

ניתן לצייר על הלוח טבלה:                          
נגדבעד

התלמידים יציגו טיעונים  שהושמעו בכיתה. המורים 
ירשמו את הטיעונים בעמודה המתאימה. התלמידים 
יקראו את הטור הימני )טיעונים בעד( ואת הטור השמאלי 
)טיעונים נגד(, יבחרו באחת העמדות וירשמו אותה על 

הלוח, מתחת לטבלה.
יש כאן חשיבה מסוג קבלת החלטות.

4. שפרו את הטיעון שלכם. 
הטיעון  את  שיפר  זה  מדוע  שיניתם.  מה  הסבירו 

שלכם?
זו היא משימה ברמת חשיבה גבוהה, רמת הערכה על פי 
בלום: התלמידים צריכים להשוות את הטיעונים שלהם 
לאלה של החברים, לבחון מה טוב יותר, לשנות את 
הטיעון המקורי שלהם על סמך מה ששמעו מחבריהם, 
להשוות את הנוסח החדש של הטיעון לנוסח הישן ולבחון 

אם הוא עדיף. 
כדאי להציע שאלה זו רק לתלמידים בעלי יכולת חשיבה    

גבוהה.  
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 הכוונה פדגוגית
2 לשאלות 1-

מדרש תמונה: התלמידים צריכים לתאר מצב המוצג 
בתמונות: יש להניח כי ילד חבוש בתחבושת גדולה 

מעורר ציפייה לפגיעה חמורה. 
אך כשהילד מסיר את התחבושת מתברר שלילד יש רק 

פצע קטנטן וכנראה גם לא חמור. 
התלמידים צריכים להגיע למסקנה זו ולנמק כיצד הגיעו 

אליה.
יש כאן המשך של פיתוח חשיבה טיעונית - לא מציינים 

מסקנה או הסבר בלי לנמק אותם.

לשאלה 3
ההשערה מתבססת על ידע עולם של התלמידים ואולי 

על התנסותם האישית.

לשאלה 4
הילד התייחס לפציעה קלה כאל פגיעה חמורה. התנהגות 

לא סבירה נראית לנו מצחיקה.

לשאלה 5
אחרי הבנת אי הסבירות שבהתנהגות הילד מעוררת 

שאלה זו חשיבה ביקורתית: 
שפיטה והערכה של ההתנהגות של הילד שבתמונות. 
בשלב ראשון ניתן לשוחח על הנושא בכיתה, לשמוע 

הצעות כיצד להתנהג וכיוצא בזה. 
בחוברת  לעבוד  מהתלמידים  לבקש  שני  בשלב 

העבודה.

 העשרה למורים )לעמוד 19(
הדמיון הוא אחד ממרכיביה העיקריים של היצירתיות,     •

זו היכולה ליצור רעיונות ומושגים.
ילדים, הוא גם  הדמיון, התופס מקום מרכזי במשחקי     •

המרכיב היסודי של ההומור. 
היא  היצירתיות,  של  כמו  ההומור,  של  ההנחה  נקודת     •

"כאילו", מה שמזכיר משחק. 
לראות  מקורית,  שגרתית,  בלתי  דרך  גם  הוא  ההומור    •

דברים.
התבוננות   - רוחבית  לחשיבה  שייך  בהומור  שימוש    •

במצב מנקודת מבט שונה - מקורית. 
רצוי להדגיש בציור את האבסורד.   

שבציור   הסיטואציה  של  המחזה  בכיתה  לפתח  ניתן     •
ולחבר דו שיח: הילד:......... הרופאה.........                                                                     

אפשר לחבר שאלות שרוצים לשאול את הילד.   •
לחבר שאלות לרופאה.    •

השאלות יכולות להאיר פן חדש ומעניין בציורים.    
מה  בדמיון.  ובשימוש  יצירתית  בדרך  לשאלות  מענה    •

היה קורה אילו...                              
סיפורי תלמידים על חוויותיהם מביקור אצל רופא/ה.    •

 העשרה מדעית 
מחלות זיהומיות

בעקבות פציעה נחשפות רקמות פנימיות בגוף לאוויר 
וחיידקים הנישאים באוויר יכולים לחדור אל הפצע ולגרום 
זיהום והתפתחות דלקת. במקרים קשים עלול הזיהום 
להתפשט בכל הגוף ולגרום זיהום דם. הגוף מתמודד עם 
חדירת גורמים זרים ובהם חיידקים מחוללי מחלות באמצעות 

תהליך דלקתי: 
הדלקת בהגדרתה היא חלק מתגובת מערכת החיסון של 
הגוף לחדירת גורמים זרים לגוף. תאי דם לבנים )לֹויְקֹוצִיִטים(, 
מגיעים עם זרם הדם לאזור שנפגע בגוף, הם מפרישים חומרים 
)נֹוגְָדנִים וצִיטֹוִקינִים( הממיסים גופים זרים ומשמידים אותם. 
חלק מהתאים הלבנים נפגעים ומתים בתהליך ונוצר נוזל 
סמיך צהוב - המוגלה. תאי דם לבנים אחרים, הַמאְקרֹוָפאגִים 
)התאים הטורפים(, בולעים את שרידיהם של הגופים הזרים 
ומרחיקים אותם ממקום הפציעה. המאקרופאגים מזהים 
את הגופים הזרים שפלשו לגוף )חיידקים ונגיפים(, מעבירים 
מידע זה לתאים אחרים במערכת החיסון )הלִיְמפֹוִציִטים( 
וכך נוצר הזיכרון החיסוני. אם אותם חיידקים יחדרו שוב 
לגוף, יזהו אותם תאי מערכת החיסון ויוכלו להתגבר עליהם 

במהירות גדולה יותר וביעילות רבה יותר.
אחרי החיסול של הגורמים הזרים והרחקת שרידיהם ממקום 
הפציעה, מתחיל תהליך בנייה מחדש של הרקמות שנפגעו. 
תחילה נבנית רקמת חיבור ונוצרת צלקת. בחלק מהמקרים 

מתחדשות הרקמות המקוריות ונעלמת הצלקת.
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 מענה לסטנדרטים
3.3.ב. אורח חיים בריא: קידום הבריאות.

חיים  אורח  המקדמות  התנהגויות  יציינו  התלמידים 
בריא )כגון רחצת ידיים, רחצת פרות וירקות(.

 העשרה לתלמידים 
אפשר להביא לכיתה תמונות מעיתונים או ממודעות   .1
ילד/ה(.  של  תמונה  )עדיף  אוכל  אדם  ובהן  פרסומת 
כל קבוצה בכיתה תקבל תמונה אחת וארבע שאלות 
זהות - למה אוכלים? מה אוכלים? מתי אוכלים? עם 

מי אתם אוהבים לאכול?
בעקבות המשימה ניתן לנהל שיחה בכיתה על תפקיד   

המזון בקיום שלנו ובהתפתחות הגוף.
כאשר  שנוצרת   היחד  אווירת  על  גם  לשוחח  ניתן   .2
אוכלים ביחד עם אנשים אחרים )מסיבות יום הולדת, 
שבת,  ארוחת  משפחתית,  ארוחה  חתונה,  ברית, 

פיקניק ועוד(.
שילוב ציורים ותמונות בטקסט בא להקל על התלמידים   .3
את המידע על הקשר שבין שמירה על ניקיון המזון לבין 

שמירה על בריאות הגוף.
ניתן לצאת עם המורה או עם ההורים לביקור במרכול   .4
החלב  מוצרי  למקרר  לגשת  השכונתית,  בחנות  או 
ולחפש מוצרי חלב ּבִיֹוִטיִים, שיש בהם חיידקים מועילים 
שיש  ביו,  מאכלי  ועוד(,  אקטימל  אקטיביה,  )למשל: 
בהם חיידקים ומציעים לנו לאכול אותם, במיוחד אחרי 
מחלה. לקרוא מה כתוב על תוויות המוצרים ולשוחח 

על כך. 

אפשר לשאול כאן על התנהגות נכונה במקרה של    .5
שלשול. קודם עסקנו בהתנהגות נכונה במקרה של    

מחלה, וזו חזרה שמחזקת את העניין.  
אפשר לשאול :   

האם צריך בכלל לאכול כשיש שלשול?   •
אילו מאכלים כדאי לאכול?   •

האם צריך להרבות בשתייה?   •
אפשר לספר סיפור או לתת מידע ולבקש מהתלמידים   •
לחוות את דעתם - מה נראה להם הגיוני? )בעיקר -  

בנושא המאכלים שצריך לאכול.( 
אפשר לספר סיפור על המלצות של אחות או רופאה   •

ולשאול את הילדים - האם זה הגיוני? 
אפשר לתאר שיחה בין שני ילדים, שבה כל אחד מהם   •
מתאר התנהגות אחרת במצב של שלשול: אחד אומר 
שבכלל לא חשוב מה אוכלים, העיקר שהאוכל טעים. 
רק מה שההורים שלו  ואוכל  נזהר  אומר שהוא  השני 

ממליצים: אורז, מרק עוף ובעיקר - מרבה לשתות. 
לשאול - מה עדיף? זו חשיבה ברמה גבוהה.   

ולא  שלשול  כשיש  לנוח  שכדאי  להזכיר  גם  אפשר   •
על  שמתגברים  עד  מאמץ  שדורשות  פעולות  לבצע 

השלשול.

 העשרה מדעית 
מערכת העיכול של האדם

מערכת העיכול של האדם היא למעשה צינור ארוך שראשיתו 
בפה וסיומו בפי הטבעת. מערכת העיכול היא למעשה סביבה 
חיצונית לגוף. היא באה במגע עם הסביבה החיצונית ואילו 
הקשר שלה לגוף מתבצע דרך הדפנות של איברי העיכול.

במערכת העיכול כמה איברים עיקריים:
הפה - ובו השיניים והלשון. השיניים מסירות פיסות מזון 
בגודל שמתאים לפה. יחד עם הרוק הן מסייעות בלעיסתו 
וריכוכו כדי שנוכל לבלוע אותו. בפה גם מתחיל תהליך הפירוק 
של הפחמימות שבמזון. הלשון מסייעת בהנעת המזון בפה 
ובהעברתו לבית הבליעה. אחרי בליעתו עובר המזון בוושט - 
צינור פתוח בחלקו הקדמי הפונה לקנה הנשימה. בדפנות 
הוושט מצויים שרירים המתכווצים בתנועה גלית ודוחפים 
את המזון לכיוון הקיבה, שם מתחיל פירוקם של החלבונים 
שבמזון. הקיבה היא כמו שק גמיש ומלא נוזל. היא יכולה 
להתרחב במידה רבה ולהכיל אף ארוחה שלמה. מדפנות 
הקיבה מופרשים לחללה מיצי עיכול חומציים במיוחד 
המתאימים לפירוק החלבונים. מיצי העיכול בפעולה משולבת 
עם שרירים בדפנות הקיבה מסייעים בתהליך העיכול )פירוק 
המזון(. מהקיבה עובר המזון למעי דרך התריסריון )צינור 
באורך של 12 אצבעות ומכאן שמו(. בתריסריון מתחיל 
הפירוק של השומנים בעזרת מיצי עיכול המגיעים לתריסריון 
מהלבלב, בלוטה שנמצאת בסמוך לו. מסייעים בעיכולם גם 
מיצי מרה המגיעים לתריסריון בצינור מיוחד. מיצי המרה 
נוצרים בכבד ונאגרים במרה. התריסריון הוא החלק הראשון 
של המעי - צינור ארוך מאוד )אורכו באדם ממוצע מגיע 
ל־7 מטרים(. הוא מתפתל ונארז בצפיפות בבטן שלנו. בנוסף 
לתריסריון יש במעי עוד 3 חלקים עיקריים: המעי הדק - 
אורכו 6 מטרים והוא המרכיב העיקרי. נמשך בו הפירוק של 

 הכוונה פדגוגית
בעבודה זו אנו עוברים לשלב נוסף של שמירה על 
הבריאות. זו אחריות אישית לשמירה על הבריאות.
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מרכיבי המזון והחומרים שמתקבלים בפירוק נספגים דרך 
דפנות המעי ועוברים ממנו למערכת הדם, שמובילה אותם 
לכל תאי הגוף. המעי הגס - צינור רחב וגס למראה, אורכו 
כמטר ורוחבו כ־8 ס"מ. בו מתבצעת עיקר ספיגת המים 
והמלחים מהמזון. החלק האחרון של המעי נקרא  -  המעי 
הישר ובקצהו פי הטבעת. שיירי מזון שלא עוכלו וחומרי 
פסולת מגיעים לפי הטבעת כשהם דחוסים ויבשים יחסית, 
זו הצואה. בפי הטבעת מצויים שרירים השולטים על הפרשת 

הצואה אל מחוץ לגוף.

על השלשול
השלשול הוא מחלה בדרכי העיכול המתבטאת בהפרשות 
נוזליות תכופות. המזון אינו מתעכל והגוף מאבד נוזלים 
רבים עד כדי סכנת התייבשות. המחלה נגרמת על ידי 
חיידקים הפוגעים בפעולתם התקינה של המעיים )חיידקי 
ַסלְמֹונֶלָה שמקורם במזון ובמים מזוהמים - גורמים למחלת 
הטיפּוס; חיידקי ִׁשיְגֶלָה שמקורם במזון מזוהם - גורמים 
לִדיזְנְֶטִריָה; חיידקי כֹולֶָרה שמקורם בעיקר במים מזוהמים 

-  גורמים לכולרה(.
המחלה מסוכנת במיוחד אצל ילדים ותינוקות שיכולים 
להגיע בתוך זמן קצר למצב התייבשות. לכן חשוב להקפיד 
במיוחד בזמן שלשול על שתייה מרובה. חשוב לאכול מזונות 
המכילים נוזלים רבים ולהחזיר לגוף מינרלים כמו אשלגן 
ונתרן האובדים לגוף בשלשול, והמביאים, כתוצאה מכך, 

לפגיעה במאזן המינרלים בגוף. 
נוהגים לעתים לתת תרופה המדכאת את פעולת המעיים 
כדי להפסיק את השלשול, אולם עדיף טיפול שמאפשר 
לגוף להרחיק ממנו את גורמי המחלה, ובמקביל אף מחזיר 

לגוף נוזלים ומינרלים הנחוצים לו.
השלשול מרחיק מהגוף גם חיידקים מועילים, ולכן בנוסף, 
ממליצים לחולים גם על אכילת מזונות המכילים חיידקים אלה 

כדי לחדש במהירות את הפלורה הטבעית של המעיים.

 מענה לסטנדרטים
3.3.ב. אורח חיים בריא: קידום הבריאות.

התלמידים יציינו גורמים שמשפיעים על בריאות הגוף 
)כגון איכות המזון וסוגיו, איכות המים(.

חיים  אורח  המקדמות  התנהגויות  יציינו  התלמידים 
בריא )כגון רחצת ידיים, רחצת פרות וירקות(.

 הכוונה פדגוגית
יחידה זו מציגה באמצעות מדרש תמונה דרכים לשמירה 

על ניקיון המזון ועל טריותו.
לשאלה א 

השאלה מסכמת את הלימוד ביחידות הקודמות שעסקו 
בחשיבות השמירה על ניקיון המזון כדי למנוע מחלות. 

לשאלה ב 
שאלה ברמת יישום - התלמידים צריכים להסיק ממה 
שלמדו על הצורך בשמירה על נקיון המזון מדוע חשוב לאמץ 
התנהגות נכונה בארצות שלא נשמר בהן הניקיון. סביר שרבים 
מהתלמידים לא ביקרו בארצות כאלה והם צריכים להשליך 

מניסיונם האישי על מצבים שאינם מוכרים להם.

 העשרה לתלמידים 
ניתן לבקש מהתלמידים שיכינו רשימה של כל המזון שהם 
אוכלים במשך היום. אפשר להשוות בין הרשימות ולסכם 
מה הילדים אוכלים במשך היום. בשלב השני אפשר למיין 

את המזון לארבעה סוגים: 
מזון משומרמזון אפוימזון מבושל מזון טרי

בשלב השלישי נבדוק איך נשמור על כל סוג של מזון.
נשמור על מזון 

טרי כך:
נשמור על מזון 
מבושל כך:  

נשמור על מזון 
אפוי כך:

נשמור על מזון 
משומר כך:

 העשרה מדעית 
השקיה בשפכים, ריסוס ודישון שטחים חקלאיים

במדינות שונות בעולם, במיוחד במדינות העולם השלישי, נוהגים 
להשקות גידולים חקלאיים במי שפכים בגלל מחסור במקורות 
מים זמינים. מי השפכים מכילים חיידקים ונגיפים רבים. הם 
מכילים גם מלחים ומרכיבים אורגניים רבים. השקיה במים אלה 
ממליחה את הקרקע וגורמת בטווח הארוך נזק רב, המתבטא 
בפגיעה בפוריות הקרקע. מסוכן במיוחד לאכול ירקות שהושקו 
במי שפכים בלי לשטוף אותם היטב, משום שהם גדלים על 
שיחים נמוכים או בתוך הקרקע ובאים במגע ישיר עם השפכים. 
הפרות גדלים בדרך כלל על עצים ושיחים גבוהים יותר ויכולים 
לבוא במגע עם מי השפכים רק אם משקים את המטעים או 
הפרדסים בממטרות. בארצות מתקדמות יותר, למשל כמו 
ישראל, נוהגים החקלאים לרסס את השדות כדי להרחיק מהם 
מזיקים. הם גם מדשנים את הקרקע בחומרי דישון שמגדילים 
את היבול. חומרי ההדברה וחומרי הריסוס הם רעלים מסוכנים. 

שטיפה יעילה עוזרת להרחיק אותם.
בכל מקרה מומלץ לשטוף היטב את הפרות והירקות במים, 
בסבון בָקלִי )מלח אשלגן( המשמש חומר חיטוי. הסבון והקלי 
פוגעים בחיידקים ובנגיפים שמקורם במי השפכים ועוזרים 
להרחיק חיידקים ונגיפים  שנותרו על פרות וירקות ביעילות 

43רבה יותר מאשר לו שטפו אותם  במים בלבד.



 הכוונה פדגוגית
משימה זו מורכבת משלושה רבדים: 

לשאלה א
התלמידים פועלים מן הקל אל הכבד על פי היכולת 

שלהם. 
שלב א: שאלה א = שאלה סגורה. התלמידים נדרשים 
לקרוא את המשפטים ולסמן אם הם נכונים או לא 

נכונים. 

לשאלה ב
משימה ברמה גבוהה יותר. התלמידים צריכים 

להעתיק משפטים שלדעתם אינם נכונים ולתקן 
אותם. עליהם לזהות את הטעות במשפט, לדעת את 

התשובה הנכונה ולכתוב מחדש את המשפט הנכון.
כדי להקל על המשימה )שיש בה שבעה משפטים(, 
אפשר להציע לתלמידים מתקשים לבחור רק בשני 
משפטים ולפעול על פי ההוראות. אפשר גם לבצע את 

המשימה בזוגות.

לשאלה ג
התבונות בציורים וזיהוי הפעולה שהילדים מבצעים כדי 
לשמור על ניקיון המזון. לאחר שהתלמידים פעלו בשאלות 
א־ב הם יוכלו לזהות בנקל את הפעולות המוצגות באיורים 
ולרשום אותן מתחת לתמונות. פעילות זו מיועדת לחזק 

מיומנות של כתיבה וביטוי עצמי.

כיצד תשמרו על ניקיון המזון שאתם מביאים לבית 
הספר? )א, ב, ג(

פעילות זו היא ברמת חשיבה גבוהה יותר - יישום. 
התלמידים מתבקשים ליישם את מה שלמדו במשימות 
הקודמות ולהציג את הלמידה בצורת טיעון למען השמירה 

על ניקיון המזון.
הסברים הנוגעים לחשיבה טיעונית ראו גם בעמוד 27. 
הפעילות הכוללת בניית טיעונים חוזרת כאן,  זו הפעם 

השלישית בחוברת: 
אחרי שהתלמידים חיברו שאלות )בעמוד 13(, 

אחרי דו שיח בין יונתן לדנה )בעמוד 16(, 
מה שמציע שלב נוסף של הכנה לקראת הבנת המושג 

"טיעון" ובעמוד זה )22(.

 העשרה לתלמידים 
מוצע כאן דף עבודה נוסף לתלמידים:

1. סבלתי מקלקול קיבה )שלשול( 
א. האם קרה פעם שסבלתם מקלקול קיבה )שלשול(?    

     כן / לא
ב. מה הרגשתם? _______________________  

בזמן שיש שלשול?                                                                      לאכול  צריך  לדעתכם  ג. האם    
ד. שאלו את ההורים: אילו מאכלים כדאי לאכול בזמן    

     שיש קלקול קיבה? 
ה. האם לדעתכם צריך להרבות בשתייה?                                                                           

חשוב מאוד לשמור על ניקיון השירותים ולהשתמש    
    במגבת נפרדת.

2. אוף, כואבת לי הבטן... 
ניתן לבקש מהתלמידים לחבר דו שיח בין שני ילדים.                                                                    
או לבקש מתלמידים להמחיז מצב של כאב בטן ושלשול,    

ולנהל בינהם שיחה שתתבסס על הידע שצברו.  
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 הכוונה פדגוגית
התלמידים מתבקשים לכתוב שוב כללים לשמירה על 
ניקיון המזון בכיתה, בהתבסס על המשימות שביצעו קודם 
לכן. יש כאן פעולה של הכללה ויישום המכוונת לשינוי 
בהתנהגות התלמידים. לאחר שהפנימו את החשיבות 
שבשמירה על ניקיון המזון כדי לשמור על הבריאות, קל 
להם יותר להבין שחשוב לא רק לכתוב כללים מתאימים 
אלא גם לשמור עליהם. חשוב שהתלמידים יבינו שכתיבת 
הכללים לא נועדה לצורך תרגול מחשבתי, אלא גם כדי 
לקיים אותם הלכה למעשה. כדי לראות אם הכללים 
הופנמו, אפשר לכוון את התלמידים למעקב עצמי אחר 
התנהגותם והתנהגות חבריהם לאורך זמן באמצעות 
טבלת מעקב שתנוהל על ידי תורני הכיתה, מתן תמריצים 
לתלמידים ששומרים על הכללים, או בכל דרך אחרת 

שהתלמידים יציעו בעצמם.

אפשר להציע לתלמידים למלא כרטיס לסיכום הלמידה 
)רפלקציה( המיועד רק למשימה של הכנת הכרזה:

• שמות התלמידים שהשתתפו בהכנת הכרזה
• נושא הכרזה

• הקשיים שנתקלנו בהם במהלך העבודה
• איך התגברנו על הקשיים?  

• מה למדנו על עצמנו במהלך ביצוע המשימה?
• האם אנחנו מרוצים מהתוצר שהתקבל? 

• ממה אנו מרוצים וממה לא? 
• מה ניתן לבצע כדי לשפר את התוצר )אם צריך(?

יש תלמידים שיאהבו מאוד לבצע משימה מעין זו לבדם, 
כשיעורי בית. 

אם המורים מזהים תלמידים כאלה, מוצע לאפשר להם 
לעבוד באופן עצמאי.

הכנת כרזה
הכנת כרזה דורשת פעילות יצירתית. מטרת המשימה 
היא לסכם מה שנלמד עד עתה. כרזה - מיועדת להעברת 
מסרים ומתן מידע בצורה חזותית ומושכת אך תמציתית.
יצירתית  בדרך  להציג  מתבקשים  התלמידים  בכרזה 
ואטרקטיבית את החשיבות של שמירה על ניקיון המזון.
ועוד. גרפים  כיתובים,  לשלב תמונות,  בכרזה אפשר 
הכנת כרזה מוצלחת דורשת תכנון וקבלת החלטות.                                                                         
התלמידים צריכים לקבוע את מטרת הכרזה )מה הנושא 

שלה, איזה מסר ואיזה מידע רוצים להציג בה(, 
לקבוע למי היא מיועדת )מיהו קהל היעד שלה(, 

לתכנן מה יוצג בכרזה )כותרת, סיסמה, תמונות, תצלומים(, 
ובאיזה אופן.

פעילות של הכנת כרזה מתאימה לעבודה בזוגות או 
בקבוצות. אפשר לקיים דיון מקדים בקבוצות, לבקש 
מהתלמידים להעלות נושאים לכרזות או להציע סוגים 
לחלק  בהחלט  אפשר  להכין.  רוצים  שהם  כרזות  של 
בין הקבוצות, כך שכל אחת תכין סוג אחר  משימות 
של כרזה )סיסמה, הצגת מידע מסוגים שונים וכדומה(.                                                                                            
כדאי שהתלמידים יכינו טיוטה לפני הכנת הכרזה עצמה. 
חשוב להדריך אותם להקשיב בסבלנות זה לזה, להכין חומרים 

לעבודה )בריסטול, סרגל, עיפרון, צבעים ועוד(.
רצוי שהתלמידים ישתמשו במקורות מידע מסוגים שונים 
)גם באינטרנט(, יסכמו את המידע שאספו בצורה בהירה 
ותמציתית ויחפשו תמונות ותצלומים, המתאימים למידע 
המילולי. בכיתה שרמת תלמידיה מאפשרת זאת ניתן 
להכין רשימה של כל המקורות  לבקש מהתלמידים 
שהשתמשו בהם. הם יבחרו כותרת מתאימה, וירשמו את 
שמות התלמידים שהשתתפו בהכנת הכרזה. אפשר להציע 
לתלמידים למלא דף לסיכום הלמידה )רפלקציה( המיועד 

רק למשימה של הכנת כרזה. 

כרטיס לסיכום הלמידה
המורים יוכלו לשלב כאן את השאלות הבאות:

1. על מה למדתי בפרק זה?

2. מה אהבתי לעשות? )היעזרו במאגר הפעילויות 
שלמטה( מדוע?

3. עד כמה תרמה לי השיחה בכיתה ללימוד הנושא?

4. מה היה לי קשה?
איך התגברתי על הקושי?

5. מה ארצה ללמוד עוד?

6. מהו הסמל שמתאר את ההרגשה שלי לאחר הלמידה?

אפשר להציע לתלמידים להדביק כאן מדבקה מתאימה.

מאגר פעילויות:
קריאה של מידע, שיחה בכיתה, פעילות,
שאילת שאלות, הצגת טיעונים והסברים,

שאלות חשיבה, עבודה עם חברים, תצפית,
סיור, ניסוי
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 מענה לסטנדרטים
3.3.ב. אורח חיים בריא: קידום הבריאות.

התלמידים יציינו דרכים שהאדם פיתח למניעת מחלות 
ולטיפול )חיסונים, תרופות(.

 הכוונה פדגוגית
התרופות והחיסונים הם אמצעים טכנולוגיים, פתרונות, 

שהאדם פיתח כדי להתמודד עם המחלות.
השאלות הנשאלות על ידי הילדים מזמנות ֶהְטֵרם למה 

שילמדו בפרק. 
גם  ראו  הילדים שבציור  בין  על הפעלה בעקבות שיח 

עמוד 12.
רצוי לערוך שיחות מקדימות לפני כל פעולה ואחריה, 

לבירור ידע קודם.
לפעילות

הפעילות עוסקת למעשה באיסוף מידע מפנקס החיסונים 
האישי. 

פעילות זו משלימה בעצם את הדיון בכיתה, שם דנו 
בחשיבות הכנסת פרטים מדויקים בפנקס החיסונים 

של כל אחד.
התלמידים יביאו מביתם את פנקס החיסונים שלהם 
ויבדקו אילו חיסונים קיבלו. אם הורים לא ירצו לתת לילד 
את פנקס החיסונים מחשש שייאבד, אפשר לבקשם 

לצלם את הפנקס. 
פעילות נוספת המוצעת עם פנקס החיסונים:  

א. שימו לב, האם שמכם רשום בפנקס?                                                                               
ב. חשבו: מדוע לדעתכם חשוב שהשם המדויק יופיע  

בפנקס?   
 העשרה מדעית ג. העתיקו תאריכים שבהם קיבלתם חיסונים.

 1. על הנגיפים
לדומם.  חי  שבין  הגבול  על  נמצאים  )וירוסים(  הנגיפים 
החומר התורשתי שלהם,  ובה  גרעין  חומצת  גופם מכיל 
להם  מאפשר  התורשתי  החומר  חלבונים.  של  ומעטפת 
להתרבות אך כדי לעשות זאת הם צריכים לחדור לתאים 
של יצורים חיים. במחזור חייהם הנגיפים הופכים ממרכיב 
ומתרבה  חי  ליצור  וחלבונים,  גרעין  חומצת  ובו  דומם 
בתוך תאים פונדקאיים. יש סוגים רבים של נגיפים: כאלה 
הפוגעים בצמחים, בבעלי חיים שונים, באדם, בחיידקים 

ובפטריות.
חלבוני  באמצעות  הפונדקאים  לתאי  חודרים  הנגיפים 
המעטפת שלהם. הם משתלטים על המערכות המייצרות 
חלבונים ומשכפלות את החומר התורשתי, כך שמערכות 
אלה משמשות לייצור נגיפים חדשים. בסופו של התהליך 
פורצים מהתא נגיפים חדשים רבים והתא עצמו מת. כך 
עלולים הנגיפים לגרום נזק חמור ופגיעה ברקמות שלמות.
בהם  ונשארים  פונדקאיים  לתאים  החודרים  נגיפים  יש 
בצורה רדומה במשך תקופה ארוכה כשהחומר התורשתי 
שלהם משולב בזה של הפונדקאים. גורמים שונים יכולים 
לעורר אותם לפעולה ואז הם מתחילים להתרבות ולגרום 

הרס לרקמות של הפונדקאי ולמחלה.
באופן  להתרבות  הפונדקאי  לתאי  הגורמים  נגיפים  יש 
בלתי מרוסן, מחלה המוכרת בשם סרטן. סרטן השד הוא 

סוג של סרטן הנגרם על ידי נגיפים. 
לנגיפים יש גם צד חיובי - הם סייעו להבין את המנגנונים 
ביצורים  תאים  של  ההתרבות  תהליכי  של  המֹולֶקּולִָריִים 
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ובו רושמים באופן שיטתי ומסודר את החיסונים שניתנו.
היום מקובל לחסן נגד מחלות הנפוצות רק בחלקי עולם 
)למשל  אלה  באזורים  לטייל  הנוסעים  אנשים  מסוימים 
נגד  מחסנים  כן  צהובה(.  קדחת  ונגד  צהבת  נגד  חיסון 
ובאנשים  בקשישים  במיוחד  הפוגעת  השפעת  מחלת 

שבריאותם אינה תקינה.

3. מדוע חוזרים על החיסונים נגד שפעת מדי שנה?
נגיף השפעת משנה כל הזמן את תכונותיו, לכן המערכת 
החיסונית אינה מצליחה לזהות אותו ונדרש לה זמן ממושך 
להגיב לחדירתו לגוף. כדי למנוע את פגיעת הנגיף נאלצים 

להכין בכל שנה תרכיב חיסון חדש.
למשל  כמו  הזמן,  עם  נחלשת  שיעילותם  חיסונים  יש 
החיסון נגד ֶאלַח דם )ֶטָטנּוס( ולכן נוהגים לחזור על החיסון 

בכל כמה שנים.

 הכוונה פדגוגית
הדיון בכיתה בעמוד 24 בחוברת לתלמידים, מתחבר 
לידע עולם של התלמידים: רובנו מתחסנים כבר מגיל 

צעיר נגד מחלות קשות. 
המטרה היא למנוע מחלות קשות אלה, שלעתים קרובות 
גורמות נזק בלתי הפיך לגוף ובמקרים חמורים - גורמת 

אף מוות. 
בעבר התפרצו לא פעם מגפות של מחלות אלה, אולם 

הודות לחיסונים התחלואה בעולם פחתה מאוד. 
החיסונים והתרופות הם ביטוי לתרומתה של הטכנולוגיה 
)סט"מ 6. 1. א ציון דרך  3( לאיכות החיים שלנו והמענה 
לאחד מצורכי הקיום שלנו - הצורך להתמודד עם מחלות 

ומניעת הידבקות בהן. 
בעזרת מחקר מדעי־רפואי פיתח האדם את תרכיבי 

החיסון. 
הטכנולוגיה מאפשרת לנו לייצר כמות גדולה של תרכיבי 
חיסון ולשמור אותם באופן ששומר על טריותם לאורך 

זמן. 
ידוע כי יש אנשים המתנגדים לחיסונים. הם טוענים 
שהחיסון חושף את המתחסנים, בעיקר אם הם תינוקות 

וילדים, לסכנת תחלואה במחלה שנגדה חוסנו. 
ההתנגדות התעוררה בעקבות מקרים של שימוש בתרכיבי 

חיסון פגומים, שגרמו תחלואה במקום למנוע אותה.
אנשים אלה מסכנים למעשה את כולנו משום שהם 
וילדיהם יכולים לגרום להתפרצות של מחלות, שזה לא 

2. על החיסון והשימוש בפנקס חיסונים
רופא  שנים.  מ־200  יותר  מעט  לפני  רק  פותח  החיסון 
אנגלי בשם אדוארד ז'אנר הבחין כי אנשים שטיפלו בבקר 
לא חלו במחלת האבעבועות השחורות, מחלה שנגרמת 
על ידי נגיף הפוגע במערכת הדם. המחלה גרמה מגפות 
הזריק  ז'אנר  חללים.  מיליוני  והפילה  באירופה  קשות 
לגופם של מתנדבים את הנגיף שהוציא מהבקר. אחר כך 
הדביק אותם בנגיף שפוגע בבני האדם וגילה שהם לא חלו 

במחלה, כלומר הם פיתחו עמידות למחלה.
 - הדגול  החוקר  בעקבותיו  הלך  ז'אנר  אחרי  שנים   50
נגד מחלת הכלבת  חיסון  הוא פיתח תרכיב  לואי פסטר. 
הנגרמת גם היא על ידי נגיף. פסטר גילה שאם הוא מחמם 
תמיסה עם הנגיף מחולל המחלה ומזריק אותה לגופן של 

ארנבות, הן מפתחות עמידות למחלה.
תרכיבי  פותחו  מאז  דרך.  פורצי  היו  אלה  מחקרים  שני 
של  הגישה  עומדת  התרכיבים  רוב  בבסיס  רבים.  חיסון 
הזרקת גורמי מחלה מוחלשים )על ידי חימום או שימוש 
המעוררים  אלימים(  כה  ואינם  שינוי  שעברו  בנגיפים 
הנגיף  את  זוכרת  המערכת  החיסונית.  במערכת  תגובה 
וכשתוקף אותה הנגיף האלים היא מצליחה לנטרל ולחסל 
אותו עוד לפני שהוא גורם נזק. הודות לחיסונים שפותחו 
שחורות  אבעבועות  כמו  קשות  מחלות  נגד  השנים  עם 
ושחפת, מחלות אלה כמעט שהודברו מהעולם. לאחרונה 
אנשים  בגלל  השחפת  מחלת  של  חוזרת  התפרצות  יש 
שלא חוסנו והעבירו את המחלה למקומות אחרים בעולם. 
היום נוהגים לחסן תינוקות כבר בגיל של כמה חודשים נגד 
ַחֶצבֶת,  כמו  רבים  באנשים  בעבר  שפגעו  קשות  מחלות 
אחר  מסודר  באופן  לעקוב  כדי  ילדים.  ושיתוק  ַשֶעלֶת 
החיסונים שכל אחד מקבל משתמשים בפנקס החיסונים 

 העשרה לתלמידים 
בעקבות שיחת הכיתה והשאלות הנוספות שיועלו בעקבותיה, 
המורים יוכלו להציע לתלמידים, להכין עבודות חקר קצרות 

המתייחסות לחיסונים. 
המורים יוכלו להציע את עזרתם על ידי הפניה למקורות 

מידע.
העבודות יוצגו בפינת המדע.

47



 הכוונה פדגוגית
הבסיס  את  מהווים  אוריינות  ופיתוח  הלשון  טיפוח 
להתפתחות של כישורים שונים: למידה, קשרים חברתיים 

וכישורי חיים. 

כושר לשוני מגביר את היכולת להביע מחשבות, רגשות, 
לשאול  שאלות ולענות תשובות.

סביבני מוצג כאן שוב:
דבריו באים למתן ולו במעט את הפחד מזריקה.

לשאלה א
השיחה בין יונתן לדנה מיועדת להמשך הפעילות של 
חשיבה טיעונית והיא באה כדי להקל על התלמידים. 

לשאלה א2 
השאלה ברמת חשיבה גבוהה.

בשלב ראשון יש לבחור  מי צודק על פי שיקול דעת, 
ובשלב שני להסביר את הבחירה. 

רצוי מאוד לבדוק את עבודות התלמידים ולברר מי אכן הבין 
ושולט בטכניקה של החשיבה הטיעונית.

מוצגים בפניהם שני טיעונים ועליהם לנתח אותם מבחינת 
המסר הכלול בכל אחד מהם.

לשאלה ב
אחרי שהתלמידים מתמודדים עם הטיעונים של יונתן ודנה, 

קל להם יותר להציג טיעון משלהם. 
פעילות זו מסכמת את הדיון בשאלה - האם יש צורך 

במתן חיסונים.

לשאלות א־ב
השאלות מפתחות חשיבה טיעונית. 

תחילה מוצגים  שני הטיעונים של יונתן ושל דנה.
ולנמק   התלמידים צריכים לשקול מי מהשניים צודק 

את בחירתם.
מובן שאי אפשר לחסן נגד כל המחלות שבעולם וגם אין זה 
רצוי להרבות בחיסונים מעבר לנחוץ כי אפשר לגרום נזק 
יותר מתועלת, מה גם שלא פותחו עד היום חיסונים נגד 
כל המחלות המוכרות לנו. לכן מקובל לחסן רק נגד מחלות 
קשות ומסוכנות במיוחד, כאלה שיכולות לפגוע באנשים 

רבים ולהביא להתפרצות מגפות.
במשימה ב מתבקשים התלמידים לנסח טיעון התומך 

במתן חיסונים.
המשימה היא בדרגת חשיבה גבוהה. 

ניתן לשוחח בכיתה ורק אחר כך לענות את התשובה 
בחוברת.

 העשרה למורים - לשון
השורש

השורש הוא מרכיב יסודי במערכת הפועל ואף במערכת 
שם־העצם. 

לרוב הפעלים בעברית שלוש אותיות שורש, וניתן לסמנן 
בכמה דרכים: 

האות השורשית הראשונה נקראת פ' הפועל; 
השנייה, ע' הפועל. 

השלישית, ל' הפועל. 
הסיבה לכך היא, כמובן, משום שלמילה 'פעל' עצמה יש 

שלוש אותיות שורש.
עצמן  על  החוזרות  האותיות  מספר  הוא  בעברית  שורש 

בכל הזמנים בסדר קבוע. 
לדוגמה: השורש של כתבתי הוא כ-ת-ב כי הוא חוזר על 

עצמו ברצף בכל הזמנים. 
ישנם פעלים שלהם ארבע אותיות שורש. 

למעטים בלבד יש  חמש אותיות שורש. 
יש פעלים בעלי "גזרות חסרים" שבהם לא שומעים ולא 
בא  כן  ועל  במילה,  השורש   מאותיות  אחת  את  רואים 
במקומה דגש משלים, לדוגמה המילה  "מּפיל" שהשורש 

שלה הוא נ-פ-ל.
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 הכוונה פדגוגית
היחידות שבעמודים הבאים עוסקות בטיפול במחלה 
שכבר פרצה ומטרתן להוביל ללמידה על התנהגות 

נכונה.
אנו מציעות לחזור שוב אל המושג למנוע )מחלה( על 

פי מה שנלמד בעמוד 17. 
המחלות  מניעת  נושא  את  בקצרה  לסכם  ניתן 

והזיהומים.                                                           
בעבודה זו ההתייחסות היא למחלות ש"קורות" ולא תמיד 
מצליחים למנוע אותן )אדמת, אבעבועות רוח, ועוד... 
אם כי היום מקבלים חיסונים גם נגד מחלות אלה(. אך 

התנהגות נכונה יכולה למנוע הדבקה במחלה.
מוצע לתלמידים לחשוב: האם אפשר לבקר חבר או 

חברה החולים במחלה מידבקת? 
מה צריך לברר? 

את מי כדאי לשאול? 
האם יש חלופות טובות אחרות שיכולות להחליף את 

הביקור?
ניתן לבקש מהתלמידים שיציעו הצעות חלופיות מה 
אפשר לעשות כשחבר או חברה חולים במחלה מידבקת 

אבל לא רוצים לנתק את הקשר אתם. 
באילו אמצעי תקשורת אפשר להשתמש כדי להתעניין 

בשלום חברים חולים.
אפשר לרשום את שם אמצעי התקשורת, דוגמאות:                                                                         
טלפון - לכתוב שיחת טלפון המתנהלת בין ילד חולה 

לילד בריא.                                             
מכתב או כרטיס ברכה - אפשר לנסח אותם ולשלוח 

לאות התעניינות בשלום החולה.                      
זר פרחים קטן ולצרף לו פתק ברכה - לנסח מה יהיה 

כתוב על הפתק.
ניתן גם להכין שאלות לחבר/ה חולים.                                                                           
המורה יחזור ויציין כי יש להשתמש בתבנית השאלה 

כפי שלמדו בעמוד 13:

מילת שאלה     תוכן אותו רוצים לברר    סימן שאלה      
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה ב

בחרנו לעסוק במחלה, אבעבעות רוח, כי היא קרובה 
לעולמם של הילדים. 

חלקה הראשון של השאלה היא שאלה סגורה שהתשובה 
עליה היא כן או לא. 

בחלק השני יש פיתוח ומסירת מידע על הידבקות 
במחלה, על ההתנהגות בזמן המחלה, על ההרגשה 

בזמן המחלה וכדומה.                                           
אפשר להציע לתלמידים לחבר שאלות נוספות ולהשתמש 

במילות שאלה שלמדו. 
החולה: של  תחושותיו  על  בכיתה  לשוחח   ניתן 

האם יש לו חום?
האם כואב לו הראש? 

האם יש לו נזלת? 
האם הוא משתעל?

מה ההרגשה?
מה מצב הרוח? 

לשאלה ג
המטרה בשאלה זו לפעול בדרך הפוכה מזו שלמדנו בעמוד 
26 )שורש מילה(. כאן אנו מביאות מילים מאותו השורש 

והתלמידים מתבקשים למצוא את אותיות השורש.

לשאלה ד
השאלה מחזירה את הלומד אל הציורים שבעמוד הקודם 
)עמוד 27(. הפעילות היא ברמת חשיבה של יישום.                                                                

התלמידים מתבקשים להתבונן בציורים: 
לבחור דוגמה אחת של התנהגות לא נכונה:

3. רינה שוכבת בחדר עם חלון סגור.
4. חברים באים לבקר את רינה.

לציין מה לא בסדר. 
לחשוב מדוע ההתנהגות אינה נכונה ולנמק את תשובתם. 
אפשר לבחור בתמונה אחת מתוך אלה שבחוברת העבודה 

או להשתמש בציור אחר.
מוצע לבצע על הלוח את הפעילות הזאת כהדגמה ואחר 

כך להטיל את המשימה על התלמידים.

לשאלה ה
בשלב זה של הלמידה הילדים כבר יודעים מה מצויר 
בציורים. עתה לא יקשה עליהם לחבר שאלות על פי 

הציורים. מוצגת להם תבנית השאלה: 

 מילת שאלה         תוכן השאלה          סימן השאלה                                                                                              

המשך פעילות שאילת השאלות: 
כאן התלמידים פוגשים רובד נוסף של עיסוק בשאלות. 
שחיברו  שאלות  על  תשובות  לענות  נדרשים   הם 

חברים לכיתה.
המטרה בפעילות זו לחשוב )לזהות( מהי השאלה שהחברים 
 חיברו ולענות עליה תשובה וכן לפתח מיומנות של 

עבודה משותפת. 
)תוכלו לקרוא על שאילת שאלות בעמוד 32(

אפשר להציע לתלמידים להדביק מתחת לכרטיס לסיכום 
החוברת(  בסוף  )המצויות  מהמדבקות  אחת  הלמידה 
הקשור  הלמידה  תהליך  על  הרגשתם  את  שתשקף 

בשאילת שאלות:
סמיילי - הצלחה ולמידה מועילה.

פרח - פעילות מעוררת עניין אך יש בה גם קושי.
שמש - פעילות קשה שדורשת תרגול נוסף. 

סמיילי

פרח

שמש

50



 העשרה למורים 
היבט חשוב בהתפתחות התלמידים הוא ההיבט החברתי 
הראות  נקודת  בין  שונות  קיימת  כי  מבינים  הם  מוסרי. 
שלהם לבין דעותיהם של אחרים, הם נפגשים )לפעמים 
של  ותוצאות  בסיבות  בצער(  ולפעמים  הנאה  מתוך 
רגשות. הפירושים שהם מייחסים להסברים ולהתנהגויות 
של הזולת, מאפשרים להם לבדוק את הרגשותיהם ואת 

התנהגותם.

פעילות הערכה אישית )מבדק(
ציירו על דף סימני שאלה. 

?     ?     ?
רשמו מתחת לכל סימן שאלה מילת שאלה אחת.

הציגו את עבודתכם בפינת המדע שבכיתה.
ִסְפרּו: כמה מילות שאלה אתם זוכרים? _______

קראו את המשפטים: כתבו )ש( רק ליד משפט שיש בו 
שאלה )משפט שאלה(.

 )__( כשחליתי בשפעת היה לי משעמם. 
)__( מי יביא לי שיעורים? 

)__( מתי אבריא ואלך לבית הספר? 
)__( כשחליתי שכבתי במיטה ושתיתי הרבה מים.

)__( לפי מה אתם מבחינים אם במשפט יש שאלה? 
_____________________________

בדקו בכיתה את התשובות.
אם לא הייתה לכם אף טעות ציירו סמיילי.
אם הייתה לכם רק טעות אחת ציירו פרח.

אם לא זכרתם ואתם צריכים לחזור וללמוד ציירו  שמש.

 הכוונה פדגוגית
לשיחה בין ענת ומשה 

ענת לא סבלה למעשה ממחלה אלא מפגיעה )טראומה(, 
המתבטאת בשבר בעצם שצריכה להתאחות מחדש. אם 
הטיפול מבוצע כהלכה לא מתפתח זיהום ואין תסמינים 
של זיהום ומחלה: תופעות דלקתיות, עלייה בטמפרטורת 

הגוף וכדומה. 
שבר בעצמות הגוף אינו בגדר מחלה מידבקת ולכן אין 

שום חשש לבקר ילדים שנפגעו.

מחלה מידבקת נגרמת על ידי מחולל מחלה - חיידק או 
נגיף. יש לה בדרך כלל השפעה כוללת על הגוף כולו והיא 
מתבטאת בעלייה בטמפרטורת הגוף, חולשה ולפעמים 

גם תופעות נוספות.

מחוללי מחלות מידבקות יכולים לעבור מאדם לאדם ולגרום 
לתחלואה גם אצל אחרים, ולכן יש להימנע מחשיפה 

למחלה ולא ליצור שום מגע עם חולים במחלה.

ניתן לשוחח בכיתה על אמצעים נוספים שיעזרו להימנע 
ממחלה: 

• להימנע משימוש בכלים משותפים, 
• לכסות את הפה כשמשתעלים, 

• להקפיד להשליך לפח ממחטות משומשות ועוד.

לכרטיס סיכום הלמידה  
כרטיס סיכום קצר זה מתייחס רק לפעילות של שאילת 

שאלות.
אפשר להציע לתלמידים להדביק מתחת לכרטיס לסיכום 
הלמידה, אחת המדבקות )המצויות בסוף החוברת 
לתלמיד( שתשקף את הרגשתם: סמיילי, פרח או 

שמש.

על הערכת התלמידים
כדי שההערכה תהיה רציפה ותיערך באופן טבעי במהלך 
ההוראה, וכדי שלא להכניס את תלמידים לחרדת מבחנים 
כבר בכיתה ב, אנו מציעות לתלמידים משימות הערכה 
כחלק מתהליך הלמידה. כך יוכלו התלמידים להעריך את 
ההישגים שלהם בהקשר המיידי שבו מתרחשת הלמידה, 

תוך שיתופם בהערכת הישגיהם. 
התלמידים יוכלו לבדוק בעצמם מה הם קלטו בתהליך 

הלמידה ועל מה עליהם לחזור ולשנן.
הערכה כזו היא בעלת זיקה להקשר הלימודי שבו היא 
נערכת, היא בוחנת מצבים אמיתיים- אותנטיים, בעלי 

משמעות ללומד.
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 מענה לסטנדרטים
1.1.א. בפעילויות יש טיפול במידע ועיבוד המידע. 

 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

משימה השלמה. על התלמידים להשלים משפטים 
ולהיעזר במאגר מילים נתונות.

לא הרבינו במתן עבודות לתלמיד שיש בהן השלמת 
משפטים, מפני שלא תמיד יכול העונה החושב והיצירתי 
"להיכנס לראשו" של מחבר המשימה ולהשלים משפטים 

על פי מה שמצפים ממנו. 
לעומת זאת זו עבודה קלה ומתאימה גם לתלמידים 

מתקשים כי הם יכולים להיעזר במאגר המילים.

לשאלה ב
יש להניח שהתלמידים יפנו להורים ויבררו פרטים שאינם 

ידועים להם על מחלות שחלו בהן.

 העשרה למורים 
כדי להתגבר על מחלה יש להרחיק מהגוף את מחוללי 

המחלה - חיידקים או נגיפים.
מובן שהגוף עצמו הוא זה שצריך להרחיק את מחוללי 

המחלה באמצעות המערכת החיסונית שלו.
ההתמודדות עם מחוללי המחלה גוזלת אנרגיה רבה מהגוף 

וגורמת חולשה רבה.
תרופות הפוגעות במחוללי המחלה מסייעות לגוף להתגבר 

על המחלה.
 - בלבד  חיידקים  נגד  יעילות  תרופות  היום  מוכרות 

האנטיביוטיקה.
יעילותן של תרופות אנטיביוטיות רבות נפגעה בגלל 
שימוש לא נכון בהן מבחינת המינון ומשך הזמן שיש 

לקחת אותן. 
היום ברור לרופאים ולחולים שרק הקפדה על שימוש נכון 

בתרופה יכול לשמור על יעילותה. 
החיידקים מפתחים חסינות נגד סוגים רבים של אנטיביוטיקה 
ולכן יעילותם פוחתת ועל האדם להמשיך ולפתח כל הזמן 

תרופות אנטיביוטיות חדשות. 
לאחרונה התברר שאי אפשר לייצר תרופות חדשות כאלה 
כל הזמן ונדרשת זהירות רבה יותר בשימוש בתרופות 

הקיימות כדי לשמור על יעילותן.
מילוי  על   מכאן החשיבות הרבה שבשמירה קפדנית 

הוראות הרופא.
 אין להקטין את המינון של התרופה האנטיביוטית כל 

משך לקיחתה.
ויותר( על פי   יש לקחת אותה מספר ימים מוגדר )5 

סוג התרופה.
הנחיות ברורות אפשר לקבל מהרופא ומהרוקחים.

המורים יכולים לרכז בטבלה, כמו זו שלהלן, את תשובות 
התלמידים כפי שהובעו בכרטיסי הרפלקציה ולקבל מידע 
חשוב על תגובת התלמידים ללמידה, למהלכה, לפעילות, 

לקשיים ועוד.  

ל ך כ לשם ך כ שם
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 הכוונה פדגוגית
כרטיס לסיכום הלמידה

בחרנו להביא כאן כרטיס לסיכום הלמידה שעניינו נושא 
שמירת הבריאות:

שמירה על ניקיון המזון, 
כיצד להימנע ממחלות מידבקות )חיסונים, הימנעות 

ממפגש עם ילדים חולים(, 
כיצד יש לטפל במחלות לאחר שהן פורצות )תרופות, 
התנהגות נכונה הכוללת מנוחה, אוורור החדר ושתייה 

מרובה(.
המשך הפרק מוקדש לשמירה על בריאות השיניים.

דיון בדרכים לשמירה על הבריאות באמצעות מזון נקי 
ומניעה או טיפול במחלות שונות, יוצר בסיס לשמירה 

גם על בריאות השיניים.

ל ך כ לשם ך כ שם
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 מענה לסטנדרטים
סטנדרט משנה 3.3.א התלמידים יכירו איברים ומערכות 
בגוף האדם ויבינו את התאמתם לתפקידם. הם יכירו 

תהליכים בגוף ויבינו את חשיבותם לקיומו.

 מטרה 
המטרה ביחידות אלה היא שהתלמידים יכירו את מבנה 
הפה והלסתות, ידעו מה מספר השיניים בכל לסת וילמדו  
על סוגים שונים של שיניים המצויות בפה: חותכות, 

ניבים וטוחנות.

שלהם  לגיל  הילדים,  של  לעולמם  כיוונו  בפעילות 
ולחוויותיהם, ללמידה חווייתית מתוך התנסות.                                                                         
נזהרנו שלא לתת הרגשה שבתקופה זו הם נראים לא טוב, 
ניסינו לתת הרגשת ביטחון בכל מצב, גם אם השיניים 

מתנדנדות או נשרו.

 הכוונה פדגוגית
הכרת השיניים שלנו

פעילות קלה, אינפורמטיבית, הדורשת הסתכלות, מנייה 
ומתן תשובות לשאלות סגורות )כן/לא(, המתאימה לכל 

התלמידים.

לדמותו של סביבני
האמירה של סביבני נועדה לעודד את התלמידים לסגל 
אצל  סדיר  באופן  לבקר   - נכונה  התנהגות  לעצמם 

רופא/ת השיניים, לפחות פעמיים בשנה.
כדאי להסב את תשומת לבם של התלמידים לאמירה זו.

 העשרה מדעית 
השיניים הן מבנים קשיחים המצויים בפה ובלוע של חולייתנים 

ועשויים ִמינֶָרל ִסיָדנִי. 
השיניים נמנות עם איברי הגוף החזקים והקשיחים ביותר.

השיניים משמשות את רוב בעלי החיים לחיתוך, טחינה 
ולעיסה. הן משמשות את בעלי החיים גם בפעולות נוספות 
הנדרשות לצורך הישרדותם: לכרסום, לחפירה, ללחימה 

)הגנה והתקפה(, ללכידת טרף ולהריגתו, ועוד.  
בעלי חיים טורפים, כגון הטיגריס, פיתחו ניבים ארוכים 
וחדים, הסוגרים על הטרף כמלחציים עד לשיתוקו. לבונה 
)מסדרת המכרסמים( שיניים קדמיות דמויות איזמל, 
שתפקידן לכרות את העצים המשמשים אותו לבניית 

סכרים וסוכות למגורים. 
השיניים משמשות את האדם בעיקר כדי לחתוך מזון, לטחון 

וללעוס אותו, בשלב הראשון של תהליך העיכול. 
שלב זה בתהליך עיבוד המזון מאפשר לאנזימים ולחומרים 
נוספים המשתחררים בחלל הפה להתחיל בפירוק המזון. 
לשיניים תפקיד גם בפעולת הדיבור )לצד השפתיים והלשון(, 
והן מסייעות בהפקת העיצורים השורקים, על ידי שליטה 

על זרימת האוויר בפה. 
בנוסף, מספקות השיניים תמיכה מבנית לעצמות ולשרירי 
הפנים, והן אף תורמות לעיצוב החיוך האנושי. כיוון שכך, האדם 

מייחס חשיבות אסתטית מרובה למערכת שיניים תקינה.
שיני האדם בנויות משלושה סוגים של רקמה קשה: אמייל, 
דנטין ומלל השן. וכן מרקמה רכה )מוך השן( הממלאת 

את חלל השן.

קישור לפרקים אחרים בספר
בחרנו לפתוח את נושא הבריאות בהקשר של ניקיון 
המזון תחילה ורק אחר כך לעסוק בבריאות השיניים, 

משום שרצף זה נראה לנו הגיוני יותר.
קודם עוסקים במילוי אחד מצורכי הקיום שלנו - מזון, 
ורק אחר כך באופן קליטתו בגוף - נגיסתו ולעיסתו על 

ידי השיניים.
העיסוק בשיניים מתחבר גם לעניין השמירה על הבריאות 

באמצעות שמירה על ניקיון.

 רשימת מונחים 
זגוגית השן, דנטין, מוך השן, כותרת השן, שורש השן, 
חניכיים, שיני חלב חלב, שיניים קבועות, שיניים חותכות, 

ניבים, טוחנות, עששת.
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 מענה לסטנדרטים
3.3.א.  התלמידים יציינו ששיני חלב מתחלפות בשיניים 

קבועות.
התלמידים יביאו דוגמאות לחשיבות השיניים בבני אדם 

)כגון: אכילה, אסתטיקה, דיבור(.
1.1.א מיומנויות - טיפול במידע בתחום התוכן 

 הכוונה פדגוגית
לשמות השיניים 

מדרש השם - מה אפשר להבין משם השן "חותכת" 
על תפקידה? מה אפשר להבין משם השן "טוחנת" על 
תפקידה? מה אפשר להבין משם השן "ניב" על תפקידה? 
כדי להסביר את השם "ניב" אפשר להיעזר במילון וגם להביא 

תמונות שונות של שיני בעלי חיים שבהן בולטת הניב. 
אפשר לשוחח על תפקיד הניב אצל בעלי החיים ועל 

תפקידה בפה שלנו.
למילה נגיסה   

נגיסה.                                                                             זאת  מה  לתלמידים  להבהיר  יוכל  הציור 
הנגיסה.                                                                                              בתהליך  להתנסות  יוכלו  התלמידים 
ניתן לבקש מהתלמידים להביא לכיתה תפוח.               

בשלב ראשון יֵצאו כל הילדים מהכיתה וירחצו 
היטב את התפוח - פעילות חזרה )תזכורת( על 

הצורך בשמירה על ניקיון המזון. התלמידים יחזרו 
למקומותיהם וינסו לנגוס מן התפוח. 

ברור שתלמיד ששיניו החותכות "נפלו" לא יצליח 
במשימה.

נשאל להרגשתו ומה הוא עשה כדי להתגבר על הבעיה 
הזמנית הזאת. 

ודאי יש בכיתה תלמידים שכבר יש להם )או עדיין יש להם( 
שיניים חותכות, ניתן גם להם לספר על חוויותיהם.

הניבים  עם  גם  לקיים  ניתן  למידה  תהליך  אותו 
והטוחנות.

באותה הזדמנות ניתן ללמד גם את המושג לעיסה.
הילדים ינסו להגדיר את המושג, יחפשו במילון את הערך 
"ללעוס", יקראו את ההגדרה במילון וישוו עם ההגדרה 

שהם חיברו.
לשאלה א  

לשיניים תפקיד מרכזי בקליטת מזון בגוף. 
שיני החלב הן השיניים הראשונות של בעלי חיים יונקים 
והן מתפתחות בשלב שבו הם עדיין ניזונים מחלב ֵאם, 

ומכאן שמן. 
אצל כל בעלי החיים האלה מתחלפות השיניים במהלך 
החיים. אצל אחדים מתחלפות השיניים פעמים רבות 
מאוד. כך למשל, אצל התנין מתחלפות השיניים יותר 
מ־20 פעמים במהלך חייו. אצל מכרסמים גדלות כל 

הזמן השיניים הטוחנות. 
לשאלה ב

טיפול במידע: 
שאלה זו דורשת חשיבה ונימוק מדוע נבחר שם זה דווקא. 

)יש כאן פעילות של איסוף מידע.( 

הסבר למונחים 
החלק הגלוי של השן נקרא כותרת. בחלק העליון של הכותרת 
מצויות תלוליות, שהן הבליטות המסייעות ללעיסה ולטחינה 
של המזון. החלק החבוי של השן קרוי שורש השן, הוא נמצא 

מתחת לרקמת החניכיים ובתוך עצם הלסת.

אמייל - חומר השכבה החיצונית של השן, החומר הקשיח 
ביותר בגוף האדם. שכבת האמייל ממוקמת מעל קו החניכיים 
ומגינה על השכבות הפנימיות של השן מגירויים חיצוניים 
ומחיידקים וכן משינויים בטמפרטורה של המזון המוכנס 

לפה. עוביה )בשיני אדם( כ-1.5 מ"מ.

דנטין - חומר השכבה הפנימית מתחת לאמייל, הוא חומר 
מינרלי קשיח הדומה במבנהו ליתר עצמות הגוף. הדנטין 

עוטף את שכבת מוך השן ומגן עליה.

מוך השן - השכבה המהווה את ליבת השן, מכילה כלי 
דם הנושאים חמצן וחומרים המזינים את השן, וכן עצבים 
המעבירים תחושות כגון כאב וטמפרטורה אל מערכת 

העצבים המרכזית.

מלט השן - שכבה חיצונית דקה המצפה את שורשי השיניים 
שמצויים בתוך עצם הלסת. בדומה לדנטין, עשויה חומר 

דמוי עצם ומעגנת את שורש השן לעצמות הלסת.

מחלות חניכיים
מחלות חניכיים גורמות לפגיעה במנגנון האחיזה של השן 

ולפגמים בסידור השיניים )הפרעות סגר השיניים(.
במחלה זו נוטה מצב החולה להחמיר באם אינו מטופל. 
מחלות החניכיים נגרמות על ידי חיידקים המפרישים רעלנים 
לרקמת החניכיים, ואלה גורמים לספיגה ולנסיגת החניכיים 
ממקומם. במצב כזה מצטברים בכיס של סיבי השן )החלל 
שבין שורש השן ועצם הלסת( חיידקים רבים הגורמים להרס 

הרקמות הרכות והקשות התומכות בשן.
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 מענה לסטנדרטים
3.3.א. התלמידים יבחינו בין סוגי שיניים )חותכות, ניבים 

וטוחנות( ותפקידהן.

 הכוונה פדגוגית
לשאלה א                                                                      

ניתן להציע משימה זו כשיעורי בית. 
זו משימה לא פשוטה כי התלמידים צריכים לצייר את 
השיניים שלהם תוך כדי התבוננות במראה. יש גם לזכור 
שהתמונה במראה הפוכה מהמציאות )ימין נראה שמאל 

ולהפך(. 
ייתכן שכמה מהתלמידים יתקשו בציור של עצם תוך 

כדי התבוננות בו, זו מיומנות שאינה מובנת מאליה. 
אפשר לתרגל את התלמידים בהעתקת תמונה או איור 

של שיניים. 
חשוב שהתלמידים יציירו את צורת השן ואת גודלה. 
אפשר להציע להם להיעזר בהורים, באחים, באחיות 

או בחברים. 
תוך כדי ביצוע משימה זו התלמידים יבחינו כי יש חלקים 

בשן שאי אפשר לראות במראה )שורש השן(.
לשאלה ב 

התלמידים יסמנו על גבי האיור באיזה חלק של הפה 
נמצא כל סוג של שיניים. 

הם ירשמו ליד כל קבוצה את שמות השיניים: חותכות, 
ניבים וטוחנות, וירשמו ליד כל שן את תפקידה. 

ספירת השיניים בציור באה לחזק את הפעילות שעשו 
בשאלה א, שבה התבוננו במראה וראו היכן בפה נמצא 
כל סוג של שיניים וכן היא באה להדגיש את ההבדל שבין 

שיני חלב של ילדים לשיניים קבועות של בוגרים.
לשאלה ג                                                                      

שאלת השוואה בין שיני צעיר לשיני מבוגר.
אם התלמידים טעו בסימון סוגי השיניים בתרשים 
הלסתות הם עלולים לטעות גם במשימה זו, לכן כדאי 

שהמורה תבדוק את הסימון  עם כל הכיתה.

 רשימת מונחים 
שיני חלב, שיניים קבועות, שיניים חותכות, ניבים, 

טוחנות

 העשרה למורים - מבנה השן 
בפה של אדם בוגר מערכת של 32 שיניים, המסודרות על 

שתי הלסתות. 
 16 כולל  תקין  משנן  משנן.  נקראת  בכללותה  המערכת 

שיניים בלסת העליונה ו-16 בלסת התחתונה.
שיני האדם שונות זו מזו בגודלן, בצורתן ובתפקידן. חלק 
שיניים  ואילו  ולקריעתו,  המזון  לחיתוך  נועדו  מהשיניים 

אחרות נועדו לטחינת המזון וללעיסתו לאחר שנחתך.
שיניים:  סוגי  ארבעה  בוגר  אדם  של  השיניים  במערכת 
שיניים חותכות )8 הממוקמות בקדמת הפה, ארבע בלסת 
העליונה וארבע בלסת התחתונה לשיניים החותכות קצה 
העיקרי  )4( תפקידם  ניבים  המזון,  לחיתוך  חד המשמש 

לקרוע את המזון.

שיניים   ,)20( הטוחנות  השיניים  מצויות  הניבים  מאחורי 
שטוחות בעלי קצוות חדים ובולטים, הטוחנות את המזון. 

הן מבצעות את פעולת הלעיסה.
השיניים הטוחנות האחרונות, קרויות גם שיני בינה. כאשר 
השיניים  יתר  על  ללחץ  גורמות  הן  בוקעות  הבינה  שיני 
ועלולות אף להביא לידי דלקות ומכאובים. במקרים אלה, 
יש שנאלצים לעקור אותן. במהלך חייו מפתח האדם שתי 
מערכות שיניים. הראשונה, מערכת שיניים נשירה הכוללת 
השיניים  חלב.  שיני  בשם  הידועות  קטנות,  שיניים   20
)החל  ההריון  במהלך  עוד  להתפתח  מתחילות  הנשירות 
מכחודשיים מיום העיבור(, ובוקעות את קו החניכיים כאשר 
התינוק בן שישה עד שבעה חודשים. לעיתים רחוקות נולד 
החניכיים;  מקו  הבולטות  שתיים  או  אחת  שן  עם  תינוק 
שיניים אלו קרויות שיני לידה. בגיל שש בקירוב, מתחילה 
לבקוע מערכת השיניים הקבועה של האדם, מערכת שיניים 

זו מחליפה בסופו של דבר את השיניים הנשירות.
בו  היו  שלא  במקום  בוקעות  הקבועות  מהשיניים  חלק 
ויש מהן שמחליפות במקומן את שיני החלב.  שיני חלב, 
בתהליך הבקיעה של השן המחליפה שן נשירה, נספגים 
והשיניים  בלסת,  בהדרגה  החלב  שיני  של  השורשים 
חלל  לעבר  בלסת  להידחק ממקומן  הקבועות מתחילות 

הפה, עד שהן מחליפות את השיניים הנשירות.
אורכו של שלב התפתחותי זה כשמונה שנים, ובסופו לא 
זו נמשתנה  נותרות עוד שיני חלב בפה, במהלך תקופה 
לצורתו  הילדותית  מצורתו   - הפה  חלל  כל  ומתעצב 

הבוגרת והמובהקת.
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

למידה מתוך התנסות. 
התלמידים צריכים להקדיש תשומת לב לשיניים שבהן 

הם נעזרים כדי לנגוס את המזון וכדי ללעוס אותו. 
שיניים  אילו  תחילה  לבחון  אותם  מכוונת  המשימה 
עוזרות לנגוס ורק אחר כך - אילו שיניים עוזרות ללעוס 

מזון.
כמובן  לאכול  יכולים  שיניים  בפה  להם  שאין  תינוקות 
רק מזון נוזלי או מזון מרוסק שאינו דורש לעיסה כלל 

אלא בליעה בלבד.
לשאלה ב

בשלב ראשון: 
ניתן להכין בכיתה תצוגה של מוצרי מזון שונים ולחלק 

אותם לפי מדדים שונים למשל:

משומריםמבושליםטרייםרכיםקשיםמלוחיםמתוקים

התלמידים יוכלו להוסיף עוד מדדים כרצונם.
לבדוק  ניתן  ועוד,  בטעימה  בהדגמה,  בכיתה,  בשיחה 

את המוצגים ולהחליט באיזו עמודה בטבלה לשבצם.
לאחר המיון ניתן יהיה להכליל ולסכם מה השפעת כל 

סוג של מזון על השיניים.
בשלב שני: ניתן לעבור למשימה ב, ולמסקנות 

המתבקשות. ההתנסות באכילת מזון תבהיר 
לתלמידים עד כמה חשובות השיניים באכילה 

ובקליטת המזון בגוף, וכיצד יכול מחסור בשיניים 
להקשות על האכילה, מצב שקיים אצל תינוקות 
בחודשים הראשונים לחייהם ואצל ילדים צעירים 

כשמתחלפות אצלם השיניים. 
בעבר התופעה הייתה נפוצה גם בקרב זקנים וקשישים, 
אך היום עם התפתחות הטכנולוגיה יש תחליפי שיניים 

מתאימים )השתלות או שיניים תותבות(.

 העשרה לתלמידים 
שיעורי בית יחד עם ההורים 

ניתן להציע לתלמידים לקיים שיחה )ריאיון( עם ההורים 
ולשאול שאלות בקשר לשיני החלב שלהם. 

למשל: מתי בקעה לי השן הראשונה )גיל(? 
איך הגבתי )תחושה, כאב(? 

האם חל שינוי בהתנהגותי כתינוק? )האם התחלתי לאכול 
דברים חדשים מלבד יניקה מהבקבוק?( 

מתי התנדנדה לי השן הראשונה?
לאחר כמה זמן היא נשרה? ועוד.

בכיתה ניתן לסכם את הראיונות שהתלמידים ערכו בבית 
באמצעות טבלה )על פי השאלות שהמורים יציעו לריאיון( 

למשל:

מתי 
בקעה השן 

הראשונה

שינויים במזון 
שחלו עם 
בקיעת 
השיניים

מתי החלה 
להתנדנד השן 

הראשונה 

לאחר כמה זמן 
נשרה השן 
הראשונה

כמה 
שיניים יש 
היום בפה

ניתן לבקש מהתלמידים להביא תצלומים שונים שבהם רואים 
את בקיעת השיניים שלהם, או כשהם מצולמים ללא שיניים. 
לרכז את התצלומים על גבי כרזה שכותרתה: "כך היינו.." 

 העשרה למורים 
איך מבחינים בין שיני חלב לשיניים קבועות? 

נושרת לפני בקיעת שן  שן חלב היא שן ראשונית, אשר 
קבועה. שיני החלב בוקעות מגיל 6 חודשים עד שנתיים 
 6 בגיל  החל  הקבועות,  השיניים  בקיעת  עם  ונושרות, 

לערך. בסך הכול יש 20 שיני חלב.
שיני החלב נוצרות ומסתיידות עוד בזמן ההריון. הן מוכנות 
בתוך עצמות הלסת ומחכות לבקיעתן. ראשונות בוקעות 

החותכות המרכזיות בלסת התחתונה. 
אחר כך החותכות הצדדיות. 

בגילאי שנה־שנתיים  הניבים.  בוקעות  גיל שנה  בסביבות 
בוקעות הטוחנות הראשונות ובין הגילאים שנתיים וחצי־
שונה  הבקיעה  סדר  לעיתים  השניות.  הטוחנות  שלוש, 

מעט.
שנה וחצי אחרי הבקיעה, מסתיימת התפתחות השורש. 

השן נושרת בשל ספיגת השורש. ככל שהוא נספג יותר, 
שנשארת  עד  "מתנדנדת"  היא  יותר,  ניידת  נעשית  השן 

רק כותרת והיא נופלת.
שיני החלב דומות במבנן ובצורתן לשיניים הקבועות.

מתי נושרות שיני החלב?
באופן כללי, השיניים התחתונות נושרות לפני העליונות. 

החותכות האמצעיות נושרות בסביבות גיל שש־שבע. 
אחריהן החותכות הצדדיות. בגילאי שבע־שמונה. 

הטוחנות הראשונות בסביבות גיל עשר־אחת עשרה. 
והניבים בסביבות שתים עשרה־שלוש  הטוחנות השניות 
החלב.  שיני  על  מאוד  לשמור  מוצדקת  סיבה  יש   עשרה. 

הן נמצאות זמן רב בפה.
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 מענה לסטנדרטים
1.1.א. טיפוח מיומנות תוכן.

במיומנות  לטפל  הזדמנות  זו  במידע.  טיפול  כאן  יש 
חשובה בתחום התוכן: 

על ידי ראייה - התבוננות במראה, 
 על ידי קריאה - במדור "לדעת עוד", 

על ידי התבוננות במבנה השן - מובא בתרשים המוצג 
בעמוד 40.

 הכוונה פדגוגית
לשאלה ב

כמובן  לאכול  יכולים  בפה  שיניים  להם  שאין  תינוקות 
רק מזון נוזלי או מזון מרוסק שאינו דורש לעיסה כלל 

אלא בליעה בלבד.
כשנושרות השיניים נוצר מצב דומה לזה שאצל תינוק. 
כדי  אחרות  בשיניים  להיעזר  אפשר  לפעמים  אבל 

להתגבר על המחסור הזמני בחלק מהשיניים.
התשובות כאן מתבססות במידה רבה על התנסות של 

התלמידים בשאלות קודמות.
זו שאלת חשיבה מסוג של יישום.

איך   - לגיטימית  שאלה  לשאול  יכולים  התלמידים 
צומחות שיניים חדשות? היכן הן נוצרות?

חשוב להסביר שאנחנו נולדים למעשה עם כל השיניים 
יוצאות  תחילה  בחניכיים.  מסתתרות  שהן  אלא  שלנו 
שיני החלב ורק אחריהן מתחילות לצאת גם השיניים 

הקבועות.

לשאלה ג
יש כאן חשיבה היפותטית־דדוקטיבית לא פשוטה. 

של  האחורי  בחלק  מזון  ולנגוס  לנסות  יכולים  הילדים 
בכלל אפשרי.  זה  או אם  נוח  זה  להסיק אם  כדי  הפה 

אפשר להציע משימה זו לזוגות ואף לקבוצות.

 העשרה לתלמידים 
תפקידי הלשון והרוק 

בפה יש לשון.
הלשון שלנו מניעה את המזון בין השיניים בפה.

בזמן הלעיסה אנחנו מפרישים רוק.
הרוק מרטיב ומרכך את המזון.

הלשון מערבבת היטב את המזון עם הרוק.
בגמר הלעיסה הלשון דוחפת את עיסת המזון לכיוון בית 

הבליעה ואנחנו בולעים אותו.
ניתן לשוחח בכיתה  ולעסוק בטיעון ובנימוקו.

טענה: השיניים, הרוק והלשון פועלים יחד לקליטת המזון 
בגוף.

____________________ א. הסבירו את הטענה הזאת: 
____________________________________________3
ב. האם לדעתכם היא נכונה?______________________
ג. האם נוכל לקלוט מזון בגוף בלי אחד המרכיבים האלה?
____________________________________________

ד. הרוק חשוב לנו כי הוא:
____________________________________________

ה. הלשון חשובה לנו כי היא:
____________________________________________
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 מענה לסטנדרטים
השיניים  לחשיבות  דוגמאות  יביאו  התלמידים  3.3.א. 

בבני אדם כגון דיבור ואסתטיקה.

 הכוונה פדגוגית
לשאלה ב3

ניתן לחלק את התלמידים בכיתה לשניים - שואלים 
ונשאלים. 

לאחר סבב ראשון של שאלות יש להתחלף והשואלים 
יהיו נשאלים. 

המורים צריכים לתת את הדעת לכך שלא יהיו בכיתה 
תלמידים שלא יתייחסו אליהם ולא ישאלו אותם.

לסיכום
סיכום כל מה שנלמד עד כה.

תשובות אפשריות: 
השיניים עוזרות לנו לנגוס במזון ולהכניס פיסות מזון לפה, 

ללעוס את המזון כדי לרסק אותו ולהכין אותו לבליעה.

פעילות 
כיצד כדאי לאכול?

א. האם קרה לכם שבלעתם מזון בלי ללעוס אותו היטב? 
כן / לא

אם כן, מה הרגשתם? 
____________________________________________

ב. עבדו עם חברים בקבוצה:
הכינו רשימת המלצות -  כך כדאי לכם לאכול:

כתבו את המלצותיכם בצורת טיעונים כך:
הטיעון: ______________________________________
ההסבר: _____________________________________

 העשרה למורים 
אותיות ז, ס, צ, ר, ׁש, ׂש נקראות אותיות שורקות. 

השיניים מסייעות בהפקת האותיות השורקות והאות ו.
אותיות גרוניות הן אחע"ה. 

אותיות החך הן גיכ"ק.  
אותיות הלשון הן דטלנ"ת . 

אותיות השפתיים הן בומ"ף.
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 מענה לסטנדרטים
התלמידים יזהו את חלקי השן )ציפוי קשה, תוך חי, 

שורש השן(.

 הכוונה פדגוגית
שיני החלב נושרות בקלות בלי להסב לנו כאבים הודות 

לכך שהן חסרות שורשים. 
קבועות  שיניים  ידי  על  רבים  נדחפות במקרים  הן 

שמתקרבות למקומן הקבוע בלסת.
לשיניים בעלות שורשים קשה הרבה יותר להתנתק 

מהלסת וליפול. 
לו היו לשיני החלב שורשים היה התהליך של התחלפות 
השיניים ארוך וממושך יותר וסביר שהיה גם כרוך בקשיים 

רבים יותר ואולי גם במחלות. 
סימן לכך אפשר אולי לראות בריבוי מחלות הקשורות 
ביציאת שיני בינה, שהן השיניים האחרונות שבוקעות. 
לא פעם אין להן די מקום בפה או שהן צומחות כשהן 

עקומות וצריך לעקור אותן כדי למנוע זיהומים בפה.

 העשרה למורים 
מבנה השיניים 

השמות הלועזיים של חלקי השן הם: 
אמייל )זגוגית השן(, 

דנטין )שינן(, 
פולפה )מוך השן(. מוך השן הוא החלק החי של השן. 

לחלק זה מגיעים כלי דם וקצות עצבים. חורים בשיניים 
קצות  את  וחושפים  עמוקים  הם  אם  לנו  מכאיבים 

העצבים. 
השיניים מוחזקות במקומן באמצעות החניכיים העוטפים 
את השיניים מכל הצדדים, והשורשים - הנעוצים בעצמות 

הלסת.
מחלות הפוגעות בחניכיים וגורמות לנסיגתם, חושפות 
את החלק התחתון של השיניים ופוגעות ביציבותן. אנשים 
שלוקים במחלות חניכיים עלולים לאבד את שיניהם כשהן 
בריאות ושלמות. השמירה על ניקיון הפה שומרת גם על 

בריאות החניכיים. 
חשוב במיוחד להרחיק אבנית המצטברת בין השיניים 

ומאפשרות התפתחות מוקדי זיהום. 
זהו תפקידן של השינניות. 

אפשר לעשות זאת גם בעזרת חוטים דנטליים וקיסמי 
שיניים רפואיים אך ספק אם ילדים יוכלו לטפל בעצמם 

באמצעים אלה. 

דף הערות      למורה
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 מענה לסטנדרטים
בריאות  על  לשמירה  אמצעים  יציעו  התלמידים 

השיניים

 העשרה לתלמידים 
כשמבקרים אצל שיננית היא מורחת לפעמים חומר מיוחד 
על השיניים. החומר צובע מקומות שבהם נותרו שיירי מזון 

המכסים את השיניים. 

איך תוכלו להיעזר בחומר המיוחד כדי לבדוק אם אתם 
מצחצחים נכון את השיניים?_______________________
_____________________________________________
____________________________________________

 הכוונה פדגוגית
בצחצוח השיניים יש משום פיתוח אמצעים טכנולוגיים 

למען הבריאות ולרווחת האדם.
אצל  נכונה  התנהגות  לפתח  מכוונת  הפעילות 

התלמידים: 
צחצוח שיניים לפחות פעמיים ביום והקפדה על צחצוח 

נכון עוזרים לשמור על נקיון הפה והשיניים. 

מובאת כאן למידה מתוך התנסות וכדאי לתת לתלמידים 
למדו  ומה  נהגו  הם  כיצד  בכיתה  להציג  אפשרות 

מההתנסות.
כדאי לשים לב שבצחצוח השיניים יש שימוש באמצעים 
טכנולוגיים )מברשת שיניים, משחת שיניים( למען 

בריאותו ורווחתו של האדם.

דף הערות      למורה
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 מענה לסטנדרטים
ושיש  לעששת,  גורמים  שחיידקים  יציינו  התלמידים 

קשר בין שאריות מזון להתרבות חיידקים.
התלמידים יציינו גורמים שמשפיעים על בריאות הגוף, 

כגון: סוגי המזון.

 הכוונה פדגוגית
זו פעילות פשוטה שבה מתבקשים התלמידים לסמן 

מזונות מזיקים לשיניים. 
מזונות  אכילת  לגרום  שעלולה  הנזק  על  הוא  הדגש 

מתוקים עשירים בסוכר. 
חומוס, מעדן  עוף,  למשל  כמו  אחרים  מזונות  אכילת 
עוד  )כל  לשיניים  מזיקה  אינה   - וגבינה  לחם  חלב, 

מקפידים לשמור על ניקיון הפה(.

 העשרה לתלמידים 
לומדים על מחלת העששת

חברו בקו את שני חלקי המשפט:

 העשרה למורים               
העששת - מחלה קשה שפוגעת בשיניים 

עששת היא מחלה, שבה חומצת חלב המופרשת על ידי חיידקים 
המצויים בפה )בדרך כלל חיידקי ְסְטֶרְּפטֹוקֹוקּוס(, מאכלת את 

זגוגית השן ואת האמייל של השן ויוצרת בה חור. 
עששת היא המחלה הנפוצה ביותר בעולם אחרי הצטננות 
ועלולה לגרום לאי נוחות, לכאב, ולהפרעה בתפקוד )לעיסה, 

דיבור( ובאסתטיקה של החיוך והפנים. 
עששת אופיינית במיוחד לאזורים שבין השיניים והיא נפוצה 

בצוואר השיניים.
העששת אינה מחלה מידבקת - כולנו נושאים אותם חיידקים 
בפה. מידת רגישותנו לפעולתם של החיידקים משתנה על 
פי נטייה גנטית )עד כמה השיניים שלנו עמידות לחומצה 
שהחיידקים מפרישים(, ועל פי המידה שבה אנחנו שומרים 

על ניקיון הפה.
החמרה של נגע העששת עלולה לערב את תעלת מוך השן 

ולגרום לדלקת מוך השן, המלווה לעתים בכאב עז. 
אם מצב זה אינו מטופל, עלול להיגרם נמק של רקמת 
מוך השן וכן זיהום ודלקת בעצם הלסת, ואפילו של איברים 
מרוחקים בגוף. מוכרים מקרים שדלקת בשיניים גרמה 

להתפתחות זיהום במוח.
מדוע מחמירה אכילת סוכרים את מחלת העששת?

מאכלים מתוקים מכילים סּוְּכרֹוז שהוא דו־סוכר, המורכב 
מהחד־סוכרים גְלּוקֹוז וְפרּוְקטֹוז.  

הסוכרוז מפורק בפה לגלוקוז ולפרוקטוז. מהגלוקוז נוצר 
חומר סוכרי בשם ֶדְקְסְטָרן, שיחד עם חלבונים מסיסים 
שנמצאים ברוק מהווה את הבסיס לרובד החיידקי המצטבר 

אחרי האוכל  

על שיירי המזון                   

החיידקים מפרישים 
חומרים          

מחלת העששת   

פוגעת בשיניים

גדלים חיידקים

שפוגעים בשיניים  

נשארים בפה שיירי מזון

 •  •

 • •

 •

 •

 •

 •
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה ג

על התלמידים למתוח קו מציון שם של כל חלק בכיסא 
הרופא למקום המתאים המסומן בנקודה אדומה. 

מטרת הפעילות הזאת היא להפחית חשש של תלמידים 
מביקור אצל רופא השיניים על ידי הכרת המתקנים 

המצויים במרפאה.
זו הזדמנות לדון במקומה של הטכנולוגיה ברווחת האדם: 

שמירה על בריאות הפה והשיניים.

או  שיניים  רופאי  הורים שהם  לכיתה  להזמין  ניתן 
שיננית.

הם יספרו בכיתה על עבודתם ועל התועלת שבטיפול 
נכון ועקבי בשיניים. 

אם אפשר, רצוי ללכת לביקור במרפאת השיניים כדי 
להשרות ביטחון ולהפיג את הפחד, העלול להיווצר כאשר 

באים לטיפול במקום לא מוכר.
ניתן להסב את תשומת לב התלמידים לכל האמצעים 
הטכנולוגיים החדשים, שאפשר למצוא במרפאת השיניים: 
כיסא הרופא המורכב שיש בו מתקנים ומכשירים רבים, 
שיטות חדשות ואמצעים לתיקון נזקים בשיניים, אמצעים 

ליישור שיניים ועוד.

לדמותו של סביבני
האמירה של סביבני נועדה לעודד את התלמידים לסגל 
אצל  סדיר  באופן  לבקר   - נכונה  התנהגות  לעצמם 

רופא/ת השיניים, לפחות פעמיים בשנה.
כדאי להסב את תשומת לבם של התלמידים לאמירה 

זו.

על השיניים. חיידקים המצויים בפה מתסיסים את הפרוקטוז 
ונוצרת חומצת חלב והיא זו שממיסה באופן איטי והדרגתי 

את זגוגית השן.
יש סוג עששת, עששת נחבאת, שקשה במיוחד לגילוי משום 

שהוא פוגע בדנטין ואין סימנים לפגיעתו בזגוגית השן. 
בסוג זה, אפשר להבחין רק בעזרת תצלומי רנטגן, בזמן 
שבבדיקה קלינית הזגוגית המצויה מעל הנגע העששתי 

נראית עם חור מינימלי או ללא חור כלל. 
תהליך היווצרותם של נגעי עששת אלו מבוסס על פעולתו 
של הְפלּואֹוִריד המקומי בחלל הפה )משתיית מים מּוְפלִָרים, 

משחות שיניים, שטיפות פה ועוד(. 
החיידקים יוצרי־העששת חודרים את פני שטח הזגוגית על 
ידי יצירת חור מינימלי ובהגיעם אל שכבת הדנטין, הרכה 
יותר, הם מרחיבים את נגע העששת. בינתיים הזגוגית 
עוברת הסתיידות חוזרת על ידי פלואוריד המצוי בחלל הפה 

ועקבות נגע העששת נעלמות מעל פני השטח.
כדי לתקן את החורים בשיניים שנגרמים על ידי מחלת 
העששת, יש לסלק את רקמת השן הפגועה, ולשחזרה בחומר 
סינתטי  על ידי רופא שיניים אשר משתמש בדרך כלל בחומרים 
כמו אמלגם, סגסוגת של כסף, בדיל, נחושת, כספית, חומר 
מרוכב )שחזורים בצבע השן( או חרסינה. במידה ונוצר חור 
עמוק וחל זיהום של שורש השן, נדרש טיפול שורש, במהלכו 
מּוצאת הרקמה הרכה מתוך מוך השן ותעלות השורשים 
והאזור מנוקה מחיידקים  וממולא בחומר סתימה ייעודי. לאחר 
טיפול שורש מבוצע שחזור, או מבנה וכתר. עששת נוטה 
לפגוע בעיקר בילדים ובצעירים, אך כל אחד עלול ללקות בה. 
 המחלה היא הגורמת העיקרית לאובדן שיניים אצל צעירים.
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

על שאלות פתוחות ושאלות סגורות ראו עמוד 31.
דוגמאות אפשריות לכללים שעוזרים לשמור על בריאות 

השיניים:
בבוקר  ביום:  פעמיים  לפחות  שיניים  מצחצחים   .1

ולפני השינה.
מקפידים על צחצוח נכון של השיניים כדי להרחיק   .2

שיירי מזון שמסתתרים ביניהן ומאחוריהן.
לפחות  השיניים  רופא  אצל  סדיר  באופן  מבקרים   .3

פעמיים בשנה.
השיניים  את  לצחצח  יש  כיצד  משיננית  לומדים   .4

ומקפידים לשמור על ההוראות.
ממעטים באכילת מזונות מתוקים ומצחצחים את   .5

השיניים אחרי אכילתם.

 העשרה למורים 
בחוברת עבודה זו אנו שמים דגש על פיתוח החשיבה 

באמצעות שאלות הפונות אל רמות חשיבה שונות.

על החשיבה
מאת: יורם הרפז חינוך החשיבה, חוברת w 18 סתיו 

1999
החשיבה, כפי שאמר אריסטו, מתחילה בתמיהה, בשאלה 

ראשונית. 
הידע האנושי הוא תשובה לתמיהות, לשאלות; חלקן חיוני 

עדיין, וחלקן אבד. 
היכולת לשאול שאלה היא מהותית לאדם; זו היכולת, אם 
לנקוט במונחיו של ז'אן פול סארטר, "לראות מה חסר 

בהוויה". 
בשאילת שאלה אנחנו מצביעים על מה שחסר - על 
עובדות, סיבות, טעמים שחסרים לנו כדי להסביר את מה 

שנוכח ונחווה כחסר. 
כדי לשאול - לחשוב על מה שנעדר - אנחנו זקוקים למה 

שישנו. 
השאלות שלנו מותנות אפוא במה שיש, או אם תרצו, 
ב"תשובות" שלנו. זהו אופייה הפרדוקסלי של השאלה: היא 

נובעת מתשובה ראשונית, עמומה, משוערת, עליה. 
במובן זה, אין שאלות ללא תשובות )"הבעיות", כתב דיואי 
בכיצד אנו חושבים, "מתבררות רק לאחר שאנו ממציאים 

להן פתרונות"(.  
יש  למחשבות ראשוניות אלה על טבעה של השאלה 

משמעויות פדגוגיות קונקרטיות ביותר. למשל: 
חשיבה מסוג זה שאנו רוצים לטפח - חשיבה מעורבת 
- מתחילה בשאלה; השאלה שנמצאה או הומצאה "על 
ידי", הופכת את החשיבה ואת הלמידה שבאות בעקבותיה 

ל"שלי"; 
השאלה מתייחסת למה שחסר, שאינו נוכח. לפיכך, נדרשים 
דמיון ויצירתיות כדי להמציא אותה; להיות יצירתי פירושו 
למצוא או להמציא שאלות טובות ולא רק למצוא או להמציא 

תשובות או פתרונות טובים; 
מאחר ששאלה נובעת מתשובה ראשונית עליה, יש צורך 
לדעת כדי לשאול שאלה טובה; ידע הוא משמעותי כאשר 

הוא מוצג בזיקה לשאלות שהולידו אותו. 
ידע ייחשב לפורה אם הוא מעורר שאלות חדשות ומעניינות, 
לכן על המורה המציג ידע חדש בכיתה להדגים העלאת 

שאלות על בסיס הידע שהוצג ולעודד את התלמידים 
לעשות זאת. 

הפדגוגיה של השאילה מעמידה אפוא את השאלה במרכזן 
של ההוראה והלמידה. היא מסיטה את ההוראה מהמכּוונות 
שלה על "תשובה נכונה" למכּוונות על "שאלה פורייה". 
השלב הראשון של ההוראה והלמידה בקהילת חשיבה הוא 

מציאת או המצאת שאלה פורייה. 
מהי שאלה פורייה? 

שאלה פורייה הוגדרה על ידינו כשאלה בעלת שש תכונות 
יסודיות: 

שאלה פתוחה: שאלה שאין לה באופן עקרוני תשובה   .1 
חד־משמעית; שיש לה בפועל כמה תשובות; ותשובות 

אלה שונות ולעתים אף סותרות זו את זו. 
שאלה מערערת: שאלה המערערת את הנחות היסוד   .2
והאמונות הוודאיות של הלומדים; שאלה המטילה ספק 
ב"מובן מאליו", ב"שכל הישר", חושפת קונפליקטים 
יסודיים נטולי פתרון פשוט ותובעת לחשוב על שרשי 

הדברים. 
עם  התמודדות  המחייבת  שאלה  עשירה:  שאלה   .3
לא  והעולם;  האדם  להבנת  החיוניים  עשירים,  תכנים 
ניתן לענות עליה ללא מחקר שקדני וממושך; שאלה 

הנוטה להתפרק לתת-שאלות.  
הלומדים  לחיי  רלוונטית  שאלה  מחוברת:  שאלה   .4

ולחייהחברה שבה הם חיים. 
לשאלות  אתי;  ממד  בה  שיש  שאלה  טעונה:  שאלה   .5
בעלות משמעות אתית יש מטען אמוציונלי ומטאפיסי 

חזק, שיש בכוחו להניע למידה ומחקר.
לשאלת  לעבד  שניתן  שאלה  מעשית:  שאלה   .6

מחקר;שאלה שיש עליה מידע נגיש לתלמידים.
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 העשרה לתלמידים 
הנה שיחה שהתנהלה בין שני ילדים:                                                                                      
משה: היום אני הולך לביקורת אצל השיננית ואצל רופא/ת 

השיניים שלי. אני מבקר אצלם לפחות פעם בשנה. לכן 
אני לא צריך לצחצח שיניים פעמיים ביום ויכול גם לזלול 

ממתקים.
ענת: אני שומרת על ניקיון הפה, אני מצחצחת שיניים 
פעמיים ביום ולא אוכלת הרבה ממתקים. אני לא צריכה 

ללכת לשיננית ולרופא שיניים.

 מענה לסטנדרטים
1. 1. א. מיומנויות טיפול במידע בתחום התוכן. 

 הכוונה פדגוגית
התלמידים מתבקשים למלא כרטיס מידע שהוא חלק 

מבסיס נתונים שיש לכל רופא.
שונים:  לנושאים  כאלה  נתונים  בסיסי  מכינים  אנחנו 
על  למידע  ספרים,  השאלת  בעת  בספרייה  לשימוש 

בעלי חיים שונים ועוד. 
מתבקשים  שהתלמידים  במידע  בכיתה  לדון  אפשר 
למלא בכרטיס האישי ולבקש להציע הצעות נוספות. 

לכל הצעה יצורף נימוק.
ההשוואה בין כרטיסים שונים מלמדת את התלמידים 
איזה מידע נאסף כשמכינים בסיס נתונים )מאגר של 

כרטיסים אישיים(: 
מה מאפיין ילדים בגילים שונים, 

אילו הבדלים יש בין ילדים, 
למניעת  הפה  נקיון  על  השמירה  בין  קשר  יש  האם 
עששת או שאולי יש כאן גורמים אחרים שמשפיעים? 
של  שונה  למידה  גורמת  גנטית  נטייה  כלל  )בדרך 

רגישות לנזק של חיידקי העששת.(

דף הערות למורה

א . קראו את השיחה שהתנהלה בין הילדים.
1. מה דעתכם על האמירות של משה?    

__________________________  
2. מה דעתכם על האמירות של ענת?   

______________________________   
3. מה הייתם עונים להם?  

נסחו את תשובתכם בצורת טיעון.  

ב. סיכום:
צחצחו שיניים מול הראי. בדקו אם אתם מצחצחים נכון. 
תוכלו לבדוק אם צחצחתם נכון בעזרת חומר הצבע. שפרו 

את מה שיש לשפר. 
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 הכוונה פדגוגית
על רפלקציה קראו בעמוד 20

ֹּתכֶן ַהִענְיָנִים
45 נּו   ּלָ ֶכת ׁשֶ י: ּכוַֹכב ַהּלֶ ִליׁשִ ַער ׁשְ ׁשַ
6 6 	6 6666 66 	6 66 66 66 	6 66 66 	6 66 	66 666 	666 66

6 6 	 	 	 		6 66 66 66	6 	6 66666666	6 66

6 6 	 	 				6 66 66 	6 66 	6 6666666 66

6 6 	 		6 66 66 66 	66 6666	666 6666 	6 6666666 66

6 6 	 			6 6 6 66 66 	666 66 	66666 	6 66 	6 66	6 66

6 6 	 		6 6 66 66 	666 66 	66666 	6 66 	6 666 666 6 66

6 6 	 	 		66 66 66 	6 666 66 66 	666666 66

61 ֲאִויר ּוֶמֶזג ָהֲאִויר    
6 6 	 	 	 		6 6666666 	66666 6	6 66	6 66

6 6 		6 6 666 6 66 66 66 66 	6 66666 66 	6 66 6 66 	6 66 666

6 6 	 		6 666 6 66 66 66 	666 66 	6 66 	6 66666

6 6 	 	 		6 66 66 66 66 	6 66 66 66	666666 66

6 6 		6 6 66 6666 	6 66 66 	6 66 66 66 66 66 	6 666 	6 66

6 6 	 	 		6 6 6666666 	6 66 66 66	6 66 666

6 6 	 	 		6 6 666 6 66 66 	6 66 66 66	6 66 666

6 6 	 	 	 		6 666 6 66 66 	6 66 6 66

6 6 	 	 	 		666666 66 	66666 	6 66666 66

6 6 	 		666666 66 	66666 	6 66666 66 66	6666666 6666 66 66

6 6 	 	 	6 66 66 66 	6 6666 66	666666 66 	66666

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק 
כוכב הלכת שלנו

כוכב לכת במערכת השמש הכוללת  כדור הארץ הוא   .1
8 כוכבי לכת. לכולם צורה כדורית. השמש היא ענקית 
אור  לנו  נותנת  היא  השמש.  מערכת  במרכז  ונמצאת 

וחום.
הארץ.  כדור  את  המאפיינת  תופעה  היא  המחזוריות   .2
כל  על  משפיעה  ושנה(  )יממה  בזמן  המחזוריות 
ויוצרת מחזוריות  הארץ  כדור  פני  על  החיים  היצורים 

בחייהם.
של  עיקריות  קבוצות  שתי  יש  הארץ  כדור  פני  על   .3
כדור  פני  על  סביבה  בכל  וחיים.  דוממים  מרכיבים: 

הארץ מצויים מרכיבים אלה.
את  המחקות  מלאכותיות,  סביבות  בונה  האדם   .4
הסביבות הטבעיות, כדי לגדל בהן צמחים ובעלי חיים.

תופעות באוויר )רוחות, משקעים, עננים( יוצרות את   .5
מזג האוויר. מזג האוויר משפיע על כל אחד מאתנו. כדי 
לעקוב אחריו מכינים החזאים בעזרת מכשירי מדידה 

וטכנולוגיה מתקדמת תחזיות של מזג האוויר.
כמעט  אנחנו  מקום.  בכל  ונמצא  אותנו  מקיף  האוויר   .6 
קיומו  את  לגלות  אפשר  אבל  בו,  מרגישים   שאיננו 
בלון  ניפוח  למשל  )כמו  מתאימות  תצפיות  באמצעות 

והוצאת האוויר ממנו.(

היבטים בפרק זה הקשורים בפרקים 
אחרים בספר זה

המרכיבים הדוממים של כדור הארץ )אוויר, מים, סלעים 
וקרקע( נזכרים בפרק חומרים כאשר מוצגות תכונות של 

חומרים המאפשרות לזהותם ולהשתמש בהם.
בעלי  עם  המרכיבים החיים של כדור הארץ נזכרים בפרק  
החיים, שבו מוצגות גם ההשפעות של המחזוריות בעונות 
השנה על בעלי החיים ותופעות ייחודיות כמו תרדמה ונדידה.

תופעת המחזוריות נזכרה בפרק המבוא בהקשר של חג 
הסוכות והמחזוריות של הגידולים החקלאיים.

השינויים במזג האוויר משפיעים גם עלינו ועל בריאותנו, 
נושאים הנדונים בפרק הבריאות שלנו.

על עמוד השער
בשער הפרק הבאנו חלקים )נושאים( שונים, שהתלמידים 
ילמדו בפרק זה. תוך כדי למידה הם יקבלו תמונה שלמה 

יותר על כוכב הלכת שלנו.
סימן השאלה בגוף הפאזל מעביר את המסר כי לא הכול 

נלמד וכי המלאכה עדיין מרובה.
אפשר לשוחח בכיתה ולשאול -  מה משמעות הפאזל? 

מה מסמל סימן השאלה?  ועוד.
בגמר למידת הפרק ניתן לחזור ולבדוק אם הכול אכן 

נלמד, ומה היו רוצים לדעת עוד.
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 מענה לסטנדרטים
תחום תוכן 4 - מדעי כדור הארץ והיקום

התלמידים יכירו מערכות בכדור הארץ וביקום ויבינו 
תופעות המתרחשות בהן. הם יבינו את השפעת מעורבותו 

של האדם על מערכות כדור הארץ.

 הכוונה פדגוגית
כאן מתחיל הפרק השלישי בספר. 

השיחה בין הילדים וההתרגשות לקראת המסע והטיסה 
במטוס מביאים את התלמידים לנושא הראשון בפרק:  

מהי צורתו של כדור הארץ.

רציונל של הפרק
הפרק פותח בשאלה - מהי צורתו של כדור הארץ שלנו? 
סברו  רבים  מחלוקת.  מעוררת  שאלה  זו  הייתה  בעבר 
מים.  עבריו  ומוקף מכל  כמו צלחת  שכדור הארץ שטוח 
אבל כבר אריסטו היווני טען שכדור הארץ עגול בהסתמך 

על ליקויי ירח. 
רק במאות ה־15־16, כשהתחילו ספנים לתור את העולם, 
שהטיסות  לאחר  שהיום,  מובן  זו.  לסברה  חיזוק  התקבל 
מהחלל  הארץ  כדור  את  לראות  אפשר  שגרה,  הן  לחלל 

וברורה לנו צורתו הכדורית. 
השמש  ממערכת  כחלק  הארץ  כדור  את  להציג  בחרנו 
שחקר  מאחר  זה,  למידע  היום  חשופים  שילדים  משום 
זוכה לסיקור נרחב. חשוב  והוא  החלל קיבל תאוצה רבה 
כוכבים  מאפיינת  הכדורית  שהצורה  להראות  לנו  היה 
וכוכבי לכת במערכת השמש )וביקום כולו( ואינה ייחודית 

לכדור הארץ.
בהמשך מציג הפרק תופעות של מחזוריות בזמן - יממה 

ושנה. 
לא הצגנו את הסיבה למחזוריות של היממה: סיבוב כדור 

הארץ סביב צירו. עניין זה נלמד בכיתות ג-ד. 
ולעונות  השנה  של  למחזוריות  הסיבה  מוצגת  כאן 
השנה - התנועה של כדור הארץ סביב השמש. כדי לעקוב 
לוח  להם  להכין  האדם  בני  למדו  בזמן  המחזוריות  אחרי 
שנה. אנו מציגים את החודשים בלוח השנה העברי והחגים 

המתרחשים בהם.
המחזוריות בזמן משפיעה על כל היצורים החיים על פני 

כדור הארץ וגם אנחנו בתוכם. 
אנחנו חוגגים יום הולדת פעם בשנה. 

 העשרה לתלמידים 
ניתן להציע לתלמידים לחבר ׁשאלות שהיו רֹוצים לשאל על 

טיסה, ולהשתמש במלות השאלה:

ּכַָּמה? ֵאיְך?  ָמה?  ָמַתי?  לָָּמה?  לְָאן? 

אפשר לספר ֲחוָיֹות מטיסה שקיימו בעבר:
התלמידים יספרו: 

אם טסו כבר במטוס.
מה הרגישו?

על מה חשבו?
מה רצו?

לאן היו רוצים לטוס?
מה היו רוצים לראות?
מה היו רוצים לעשות?

אנחנו מגדלים צמחים על פי מחזורים שמוכתבים על ידי 
עונות השנה. 

כדור הארץ הוא סביבה טבעית ענקית הכוללת טיפוסים 
שונים של סביבות )ביבשה - חורש, יערות מסוגים שונים, 
מדבר ועוד, ובמים - אגם, נהר, המים הרדודים של ימים 

ואוקיינוסים, המים העמוקים בגופי המים ועוד(. 
בכל סביבה יש שתי קבוצות של מרכיבים: דוממים )אוויר, 
ים, סלעים, קרקע( וחיים )ובהם צמחים ובעלי חיים. מובן 

שגם חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים(.
האדם נעזר בטכנולוגיה כדי לבנות סביבות מלאכותיות לצורך 

גידול צמחים ובעלי חיים: חממות, רפת, לול, דיר ואורווה.
האוויר מקיף את כדור הארץ ונמצא בכל מקום על פני 

כדור הארץ. 
יוצרות  משקעים(  )רוחות,  באוויר  המתרחשות  תופעות 

את מזג האוויר. 
אנחנו עוקבים אחרי שינויים במזג האוויר באמצעות כלי 
מדידה שונים ובהם: מד טמפרטורה, מדי רוח )שרוולי רוח 

ושבשבות(, מדי גשם. 
האדם נעזר היום באמצעים משוכללים )בלונים ולוויינים( 
כדי לעקוב אחר תופעות המתרחשות באוויר ולהכין תחזית 
של מזג האוויר. נוהגים היום להציג תחזית מזג אוויר יומית 

ושבועית בכל  אמצעי התקשורת.

מונחים מרכזיים בפרק
השמש,  ארץ,  לכת  כוכב  הארץ,  כדור  לכת,  כוכב  כוכב, 
מערכת השמש, מחזוריות, יום, לילה, יממה, שנה, מרכיבים 
דוממים, מרכיבים חיים, סביבה טבעית, סביבה מלאכותית 
)מעשה ידי אדם(, מזג האוויר, תחזית מזג האוויר, חזאים, 
טמפרטורה,  מד  האוויר,  מזג  לווייני  מטאורולוגית,  תחנה 
)גשם,  רוח, מד גשם, משקעים  רוח, שבשבת, מד  שרוול 

שלג, ברד, טל(, עננים )מהסוגים: נוצה, ערמה, שכבה(. 68



 מענה לסטנדרטים
4. 1. א התלמידים יתארו את צורת כדור הארץ.

 העשרה למורים 
השמש בתרבות האנושית

השמש ידועה בעברית גם בשם "חמה", בלטינית בשם 
"סול" וביוונית בשם "הליוס".

יפן, מכונה גם "ארץ השמש העולה", על דגלה  עיגול אדום 
המסמל את השמש. משמעות שמה של יפן ביפנית היא 
"מקור השמש". תרבויות שונות ראו בשמש גוף מקודש. 
היו עמים שסגדו לשמש והאנישו אותה בדמות אלי שמש 
שונים. פעמים רבות ייחסו תרבויות שונות יכולות וכוחות 

גדולים יותר לאלי השמש שלהם ביחס לשאר האלים. 
 המצרים האמינו שהאל שט בסירת השמש. 

בתרבות האינקה ובתרבות האצטקית סגדו לשמש. 
אצל היוונים היה אפולו אל השמש.

על מגלי עולם
כריסטופר קולומבוס - נולד וגדל בגנואה שבאיטליה לפני 
כמעט 550 שנים. גנואה הייתה אז עיר של ספנים וימאים. 
ספנים רבים הפליגו באותם ימים למזרח כדי להביא משם 
תבלינים. בתקופתו של קולומבוס האמינו רוב בני האדם 

שהעולם שטוח. קולומבוס האמין שהעולם כדורי. 
הוא רצה להוכיח את זה - להפליג בספינה בכיוון מערב כל 

הזמן, עד שיחזור לנקודת המוצא שלו - לגנואה. 
מלך ספרד הסכים לעזור לו כדי לבדוק אם קולומבוס צודק. 
המלך נתן לו שלוש ספינות וכל מה שהיה דרוש לו למסע 
כזה. קולומבוס יצא לדרך בשנת 1492. אחרי 5 שבועות 
הגיעו הספינות לחוף. כשהגיע ליבשה, קולומבוס חשב 
שהוא הגיע להודו. הוא כינה את התושבים שגרו במקום 

בשם אינדיאנים, )הודו היא אינדיה בשפות אירופאיות(.  
אבל למעשה קולומבוס לא הגיע להודו אלא לחופי אמריקה. 
כך הוא גילה את יבשת אמריקה שלא הייתה מוכרת לתושבי 

אירופה. קולומבוס חזר ממסע זה לספרד בשנת 1493. 
בשנים הבאות הוא יצא לעוד שלושה מסעות לארצות 

שאותן גילה. קולומבוס מת בשנת 1506. 
רק אחרי מותו התברר שהתגלתה יבשת חדשה - אמריקה. 
הגילויים של קולומבוס עודדו את בני האדם להמשיך ולחקור 
את כדור הארץ. הודות לקולומבוס התגלו כל היבשות בכדור 

הארץ שלא היו מוכרות בזמנו.
פרדיננד מגלן - נולד בפורטוגל בשנת 1480. הוא שירת כמה 
שנים את מלך פורטוגל. כשליח מלך פורטוגל הוא השתתף 

בכמה מסעות להודו ולאיים הקריביים שבמרכז אמריקה.
בשנת 1519 יצא למסע לאינדונזיה של היום בשליחות מלך 
ספרד. יצאו אתו למסע 5 ספינות. מגלן בחר לשוט מספרד 
לאינדונזיה בכיוון מערב )לכיוון אמריקה(. מגלן נהרג במהלך 
המסע, בשנת 1521. אחת מספינותיו הצליחה לחזור לספרד 
אחרי כמעט שלוש שנים. זו הייתה הספינה הראשונה שהקיפה 

את העולם.

 העשרה לתלמידים 
ניתן להציע לצייר שמש על דף ולצבוע.

בדרך כלל ילדים מציירים שמש בצורת עיגול שממנו יוצאות 
קרניים צהובות.

לאחר שהילדים יציירו ניתן להשוות את ציוריהם עם מה 
שראו כשהתבוננו בשמש. 
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 הכוונה פדגוגית
כדור הארץ הוא כוכב לכת במערכת השמש שיש בה 
8 כוכבי לכת. לכולם צורה כדורית. השמש היא ענקית 
ונמצאת במרכז מערכת השמש. היא נותנת לנו אור 

וחום.
כדור הארץ הוא למעשה מערכת טבעית שיש בה שתי 

קבוצות של מרכיבים: מן הדומם ומן החי. 
מוצגת ההבחנה בין חי לדומם שתלווה אותנו בהמשך 

גם בדיון בחומרים ובבעלי החיים. 
מוצגות תופעות הקשורות במזג האוויר והשלכותיהן 

עלינו ועל כל היצורים החיים. 
בפרק זה התלמידים מכירים כמה כלי מדידה: מד 
טמפרטורה, שבשבת ומד גשם, ולומדים להשתמש 
בהם. המרכיבים של כדור הארץ מקשרים אותנו לפרק 
החומרים, שמציג בפירוט רב יותר מגוון של חומרים 

שמשמשים את האדם לסיפוק צרכיו.

 רשימת מונחים 
כוכב, כוכב לכת, מערכת השמש, ארץ, כדור הארץ

 העשרה מדעית 
כיצד נוצרת היממה?

כדור הארץ מקיף את השמש וגם סובב על צירו, נגד כיוון 
השעון. כדור הארץ משלים סיבוב אחד סביב צירו במשך 

24 שעות - זוהי היממה. 
כדור הארץ נוטה על צירו בזווית של  23.50 מעלות. תוך 
כדי תנועתו סביב השמש מסתובב כדור הארץ גם סביב 
צירו, וכך נחשף כל אזור על פני כדור הארץ לשמש רק חלק 

מהזמן שבו כדור הארץ נע סביב צירו. 
אזורים שחשופים לשמש מקבלים ממנה אור וכך נוצר 
היום. אזורים שאינם חשופים לשמש מצויים בחושך וכך 

נוצר הלילה. 
משך היום )ומשך הלילה( משתנים במשך השנה בגלל 
הנטייה של כדור הארץ על צירו. בחלק הנוטה לכיוון 
השמש היום ארוך יותר מאשר בחלק המרוחק מהשמש 
על  הארץ  כדור  של  הנטייה  בהמשך,  שנראה  )כפי 
 צירו גם גורמת לתופעה הידועה בשם עונות השנה(. 
היום הארוך ביותר בשנה במחצית הצפונית של כדור 
הארץ הוא ב־23 ביוני. היום הקצר ביותר בשנה הוא ב־22 
בדצמבר. הימים הולכים ומתקצרים בין יוני לדצמבר, והולכים 

ומתארכים בין דצמבר ליוני של השנה הבאה.
פעמיים בשנה נוצרים ימי שוויון )אורך היום בהם שווה 
בדיוק לאורך הלילה(: באביב )יום השוויון האביבי החל ב־21 
או ב־22 במרץ( ובסתיו )יום השוויון הסתווי החל ב־22 או 
ב־23 בספטמבר(. בשני ימים אלה השמש נמצאת בדיוק 

מעל קו המשווה )בניצב מעליו(.
בקטבים - מגיע אור מהשמש רק במשך מחצית השנה 

וכך נוצר בהם יום ארוך מאוד. 
בחורף לא מגיע אליהם אור השמש והם נמצאים בחשכה  70



 מענה לסטנדרטים
1.4.ב. התלמידים יציינו תופעות מחזוריות בכדור הארץ: 

יום ולילה, עונות השנה.
2. 2. ב השמש כמקור אור טבעי, מה היה קורה אילו 

השמש לא הייתה מאירה?
מה ההבדל בין מקור אור טבעי )כמו השמש( לבין מקור 

אור מלאכותי )כמו נר או פנס(?
פיתוח המיומנות של איסוף מידע ושימוש במידע 

שנאסף.

 הכוונה פדגוגית
כאן יש הזדמנות להציע  לתלמידים לשאול שאלות 

נוספות, כרצונם, המתייחסות לשמש, ליום וללילה.
ניתן גם לשוב ולהתייחס למחזוריות )סט"מ 4. 1. ב ציון 

דרך 3(.
ַמְחזֹוִרּיּות - ּתֹוָפעֹות ַּבֶּטַבע ֶׁשחֹוזְרֹות ַעל ַעְצָמן.

יְָמָמה - ַמְחזֹוִרּיּות ַּבּזְַמן.
היום מתחיל  זה.  זה אחר  והלילה מתחלפים  היום 
כשהשמש זורחת ומסתיים כשהשמש שוקעת, באותו 

זמן מתחיל הלילה.
הטקסט המובא בעמוד זה מורכב משלושה חלקים:  

החלק הראשון דן בשמש ובאור - ביום,
החלק השני דן בלילה

והחלק השלישי דן ביום ובלילה - ביממה.
ניתן לחלק את הטקסט לקבוצות של תלמידים:

כל קבוצה תקרא בעיון רק חלק אחד של הטקסט,
כל  בפני  שלמדה  המידע  את  ותציג  עליו  תשוחח 

הכיתה.
המורים יפנו את התלמידים לפינה, "בלשון המדע". 

כל קבוצה תתבקש למצוא הגדרה המתאימה לטקסט 
שקראו ולמדו.

לדמותו של סביבני
האמירה של סביבני נועדה לעודד התנהגות נכונה:

ללכת לישון בשעה מתאימה ולא מאוחר מדי.

 העשרה לתלמידים 
ניתן לסכם ולהפנות את התלמידים לקרוא שוב על הבריאה 

ביום הרביעי:
"וַּיְִקָרא ֱאֹלִהים לָאֹור יֹום וְלַחֶׁשְך ָקָרא לָיְלָה, וַיְִהי-ֶעֶרב וַיְִהי-

ֹבֶקר יֹום ֶאָחד" )ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק א, 5(.

מה צבע השמש?
ניתן לחלק לתלמידים דפים עגולים )קוטר כ־15 ס"מ( ולבקש 

מהם לצבוע על שטח הדף שקיבלו את צבע השמש. 
יש להניח שתתקבל צבעוניות יפה ומעניינת. המורים יוכלו 
להרכיב שמש אחת גדולה וצבעונית מכל עבודות התלמידים 

ולהצמיד את העבודה בפינת המדע שבכיתה.  

שאלות לשיחה ולדיונים:
איך היה העולם ללא שמש?

איך היה העולם ללא ירח?

מתמדת. בקוטב הצפוני של כדור הארץ היום הארוך נמשך 
בין אפריל לאוקטובר בערך, חודשים שבהם נוטה החלק 

הצפוני של כדור הארץ לכיוון השמש. 
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 הכוונה פדגוגית
כדי לעמוד על התפתחות החשיבה המדעית, ניתן לספר 

כיצד הקדמונים התייחסו לכדור הארץ:
מה היה המידע שבידיהם?

איך הם התייחסו לקו האופק? )חשבו שהוא הקו המציין 
את סוף העולם(, הם חשבו שהארץ שטוחה ועוד.

ניתן להתייחס כאן לאורך היום והלילה במקומות שונים 
על פני כדור הארץ.

לכתוב בתורה
האור החושך, היום והלילה נזכרים בסיפור בריאת העולם. 

החשך היה טרם בריאת העולם. 
המעשה האלוהי היה בריאת האור והפרדה בין היום 

ולבין הלילה.
אלוהים ראה את האור "כי טוב".

ניתן לשוחח בכיתה ולבדוק במה האור טוב,
איך יראה העולם ללא אור?
על מה משפיע האור? ועוד.

 העשרה לתלמידים 
ֹאֶרְך ַהּיֹום ֵאינֹו ָקבּוַע.

ַהּיְָמָמה נְִמֶׁשכֶת ָּתִמיד 24 ָׁשעֹות.
ֲאבָל ֹאֶרְך ַהּיֹום וְֹאֶרְך ַהּלַיְלָה ִמְׁשַּתּנִים ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשנָה ְּבֹרב 

ַהְּמקֹומֹות ּבָעֹולָם.
ּבָָאֶרץ ַהּיֹום ָהָאֹרְך ְּביֹוֵתר הּוא ְּבֹחֶדׁש יּונִי וְהּוא נְִמָׁשְך 14 

ָׁשעֹות. 
ַהּיֹום ַהָּקָצר ְּביֹוֵתר הּוא ְּבֹחֶדׁש ּדֶֶצְמּבֶר וְהּוא נְִמָׁשְך ְּכ-10 

ָׁשעֹות.
ַרק ְּבֵאזֹור ֶאָחד, ְּבַקו ַהַּמְׁשוֶה ֶׁשְּבֶאְמַצע ַּכּדּור ָהָאֶרץ, 

ַהּיֹום נְִמָׁשְך 12 ָׁשעֹות ְּבֶמֶׁשְך ּכָל ַהָּׁשנָה. 

השעה במקומות שונים בעולם   
כדי לעמוד על השוני בין יום ולילה במקומות שונים בעולם 

ניתן להמשיך ולתאר מצב:
יצאנו מתל אביב בערב, בשעה שאנחנו אוכלים בדרך כלל 

ארוחת ערב.
באותו הזמן בניו יורק השעה היא אחת בצהריים, 

שעה שבה אוכלים בדרך כלל ארוחת צהריים.
בעיר לימה בירת פרו שבדרום אמריקה, השעה 10 בבוקר, 

זמן לארוחת עשר.
בעיר אנקוראז' שבאלסקה, השעה 9 בבוקר. השעה שבה 

נמצאים בבית הספר.
באוסטרליה השעה 3 בלילה. אמצע הלילה. שעות שבהן 

אנחנו ישנים.
ניתן להציע לתלמידים להכין שאלות ולשאול ילדים אחרים 

שחיים בצד השני שבעולם - איך נראים החיים שלכם? 
האם הם שונים משלנו? 

איך מזג האוויר? )אוסטרליה וֶּפרּו נמצאות במחצית הדרומית 
של כדור הארץ(.

מדוע היום מתארך בטיסה? 
בטיסה אנחנו עוברים מרחקים גדולים בזמן קצר.

וכך קורה שאנחנו עוברים ממקום שיש בו לילה למקום 
שיש בו יום.

אם טסים לכיוון ניו־יורק ולונדון, מתקרבים למקום שבו 
השעה מוקדמת יותר מאשר אצלנו. 

וכך היום שלנו מתארך.

פעילות:
פעילות בסיסית ולא קשה, מתאימה לכל התלמידים 

בכיתה.
ָּתֲארּו יְָמָמה ַאַחת ְּבַחּיֵיכֶם: ִסְפרּו אילו ְּפעֻּלֹות ַאֶּתּם עֹוִׂשים 

ְּבֶמֶׁשְך ַהּיְָמָמה.
ַהְתִחילּו ּכְָך: ַקְמִּתי ַּבֹּבֶקר ְּבָׁשָעה _____, 

• ניתן לשוחח על מקורות אור שמאריכים את שעות 
הפעילות שלנו. 

• לספר בכיתה, אולי בליווי תמונות מתאימות: איך נעזרו פעם 
במדורות )הבערת עץ(, ובנרות )הבערת פתיל המצוי בשעווה(, 

והשימוש היום בפנסים )סוללות(, ובחשמל )דלק(. 
מורים שירצו בכך ורמת כיתתם מאפשרת זאת יוכלו להדגים 

כיצד כדור הארץ מסתובב סביב עצמו.
המורה או התלמידים יחזיקו כדור ויסובבו אותו סביב שתי 

אצבעות. הכדור יסתובב סביב עצמו. 
כך גם כדור הארץ נע סביב עצמו. כדור הארץ משלים את 
הסיבוב סביב עצמו בכל 24 שעות. וכך בכל 24 שעות 

מתחיל יום חדש. 

מתי יש יום ומתי יש לילה?
כל מקום על פני כדור הארץ שפונה לכיוון השמש מקבל 

אור מהשמש. יש בו אור - יום.
כל מקום על פני כדור הארץ שמוסתר מהשמש אינו מקבל 

אור מהשמש. יש בו חושך - לילה.
כשיש יום בצד אחד של העולם, יש לילה בצד השני. 

ככה הדברים חוזרים על עצמם במחזוריות של 24 שעות.
המחזוריות הזאת נקראת יממה.
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 מענה לסטנדרטים
4. 1. ב. ציון דרך 4 - התלמידים יציינו חגים ומועדים 

הקשורים בתופעות מחזוריות בכדור הארץ )כגון: 
חגים הקשורים לעונות השנה(.

 הכוונה פדגוגית
אנו מביאים כאן עיסוק נרחב יותר בנושא המחזוריות, 
מה שמכוון ומוביל את התלמידים להבנת המחזוריות 
של עונות השנה ושל חגי השנה שנקבעו ברובם בהתאם 

לעונות השנה. 
סוכות, סוף הקיץ, נקבע כחג האסיף )סתו(, פסח נקבע 

כחג האביב, שבועות נקבע כחג הקציר )קיץ(. 

המחזוריות בשנה קיימת בחיי כל אחד מאתנו.
אנחנו מושפעים מעונות השנה כמו כל בעלי החיים, אם 
כי האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו הפחיתו 
במידה ניכרת את תלותנו בעונות השנה )אנחנו מגדלים 
צמחים ובעלי חיים בסביבות מלאכותיות וכך יכולים 
להשיג מזון כל השנה. יש לנו אמצעי חימום וקירור וכך 

קל לנו יותר להתמודד עם השינויים בעונות השנה(.

אנחנו נוהגים לציין מחזוריות אישית של שנה על פי 
תאריך הולדתנו. 

אורך השנה שלנו שווה לאורך השנה הנובע מהתנועה 
של כדור הארץ סביב השמש, אלא שאנחנו חוגגים את 

השלמת השנה בתאריך הולדתנו.

לדמותו של סביבני
האמירה של סביבני נוגעת לנושא הקיימות והשמירה 

על הסביבה.
כשחוגגים יום הולדת כדאי להקפיד על כמה כללים:
לא להשתמש בכלים חד פעמיים הפוגעים בסביבה.

לא לעטוף מתנות בעטיפות רבות מדי שהן בזבזניות, 
ועוד. עניין זה נדון גם בהמשך.

 העשרה מדעית 
מחזוריות בזמן

התנועה של כדור הארץ סביב השמש וסביב צירו יוצרת 
שני מחזורי זמן: שנה ויממה.

הנטייה של כדור הארץ סביב צירו יוצרת את עונות השנה, 
שמופיעות גם הן במחזוריות קבועה.

מחזורי הזמן משפיעים על כל היצורים החיים על פני כדור 
הארץ עקב השינויים באורך היום ובתנאי מזג האוויר. וכך 

נוצרת מחזוריות גם בחייהם:
3• צמחים רב שנתיים גדלים ומתפתחים בדרך כלל בעונת 
החורף, פורחים בעונת האביב ונותנים פרות בקיץ. הם    
מפזרים את הזרעים שנותרים בקרקע כמעט בלי שינוי    

עד שיורדים די גשמים, בדרך כלל בעונת החורף.   
3• צמחים חד שנתיים משלימים מחזור חיים שלם בתוך 

פחות משנה.  
3• השינויים בגידולם של הצמחים משפיעים על בעלי החיים 
התלויים בהם כמקור מזון. בעונות שקשה בהן יותר למצוא    
מזון פעילותם מצטמצמת. רבים מתרבים באביב כשיש    
שפע של מזון ומים וגם תנאי מזג האוויר נוחים. השינויים    
בעונות השנה מתבטאים כאמור באורך היום. היצורים החיים    

מזהים שינויים אלה ומשנים את התנהגותם בהתאם.  

כיצד נוצרות עונות השנה
מכיוון שכדור הארץ נוטה על צירו, נוצר מצב שבו בחלק 
מחודשי השנה נוטה המחצית הצפונית של כדור הארץ אל 
השמש. בתקופת זו הקרינה המגיעה מהשמש אל המחצית 
הצפונית חזקה יותר ושורר קיץ במחצית הצפונית, ואילו  

במחצית הדרומית של כדור הארץ יש חורף. 
כדור הארץ נע במסלול אליפטי רחב הקרוב מאוד לצורת 

מעגל. לכן מרחקו של כדור הארץ מהשמש כמעט שאינו 
משתנה במהלך ההקפה של השמש.

כדור הארץ מקיף את השמש תמיד באותו כיוון )הוא 
אינו מתהפך במהלך התנועה(. בקיץ נמצאת השמש 
במסלול גבוה יותר מעל המחצית הצפונית של כדור 
הארץ. כשהשמש גבוהה בשמים הקרינה המגיעה ממנה 
חזקה יותר והיא מחממת יותר מאשר כשהיא נמוכה יותר 
)לכן בבוקר השמש מחממת פחות מאשר בצהריים(. 
 ככל שזווית הקרינה של השמש קרובה יותר למצב ניצב 
)�90(, מחממות קרני השמש שטח קטן יותר ולכן עוצמת 
הקרינה גדולה יותר. עוצמת הקרינה פוחתת במעבר מהקיץ 

לחורף )סתיו( והיא עולה במעבר מהחורף לקיץ )אביב(.

אפשר להסביר לתלמידים מתעניינים את הגורם לעונות 
השנה - נטיית כדור הארץ על צירו. בחרנו שלא להסביר 

עניין זה בחוברת לתלמידים בגלל מורכבותו.
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 העשרה לתלמידים 
מחזוריות של שבוע 

ביום ראשון אנחנו הולכים לבית הספר.
כך גם ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי, ביום חמישי וביום 

שישי.
בשבוע יש שישה ימי פעילות.

בשבת אנחנו נחים ומבלים.
ביום ראשון מתחיל שבוע חדש וביום שבת הוא מסתיים. 

כך נוצרת מחזוריות של שבוע.

משימת העשרה לתלמידים 
להראות שבוע בלוח ולבקש לכתוב פעולות שונות שעושים 
בימים קבועים בשבוע: חוגים, תנועת נוער ופעולות מיוחדות 

אחרות. אילו פעולות מבצעים בכל יום בשבוע.
אולי לספר על פעולות מיוחדות שעושים ביום המנוחה, או 

ביום אחר בשבוע )יום שישי למשל(.

שישה ימים בשבוע 
ְּבָׁשבּוַע יֵׁש ֶׁשַבע יְָממֹות:

יֹום ִראׁשֹון, יֹום ֵׁשנִי, יֹום ְׁשלִיִׁשי, יֹום ְרבִיִעי, יֹום ֲחִמיִׁשי, יֹום 
ִׁשִּׁשי, וְיֹום ַׁשּבָת.

ְּבֶמֶׁשְך ִׁשָּׁשה יִָמים ֲאנְַחנּו הֹולְכִים לְֵבית ַהֵּסֶפר.
ְּביֹום ַהַּׁשּבָת ֻרֵּבנּו נִָחים ּוְמַבּלִים.

ְּבכָל יֹום ִראׁשֹון ַמְתִחיל ָׁשבּוַע ָחדָׁש. 
ּכְָך נֹוֶצֶרת ַמְחזֹוִרּיּות ֶׁשל ָׁשבּוַע.

פעילות נוספת
א. ַּכָּמה יִָמים יֵׁש ְּבכָל ָׁשבּוַע? ________

ב. ַחְּפׂשּו ֶאת ַהִּמּלָה ֶׁשַבע )7(, ְּבתֹוְך אֹוִתּיֹות ַהִּמּלָה ָׁשבּוַע.
ַהִּקיפּו אֹוָתן ְּבֶצַבע.

ג. ִחְׁשבּו וְכְִתבּו: ָמה ֶאְפָׁשר לְָהבִין ִמּכְָך? ______________
____________________________________________

כתוב בתורה 
ֵׁשֶׁשת יְֵמי ַהּבְִריָאה וְיֹום ַהְּמנּוָחה

ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק א' ּכָתּוב ּכִי ה' ּבָָרא ֶאת ָהעֹולָם ְּבִׁשְבָעה 
יִָמים.

     "ּכִי ֵׁשֶׁשת יִָמים ּבָָרא ֱאֹלִהים....  וַיִּנַָפׁש". 
      ְּבסֹוף ַהְּבִריָאה ֱאֹלִהים ָרָאה:  

          "וַּיְַרא ֱאֹלִהים ֶאת-ּכָל-ֲאֶׁשר-ָעָׂשה וְִהּנֵה טֹוב ְמֹאד....."    
)פס' ל"א(

 העשרה לתלמידים 
אין אנו יכולים להתעלם מכך כי למחזור הירח יש השפעה 

על קביעת הלוח.
אנו מביאים כאן מעט העשרה, ומורים  שירצו בכך יוכלו 

להתייחס לכך בכיתותיהם. 

ל חֶֹדׁש  ְחזוִֹרּיּות ׁשֶ ֵרַח ְוַהּמַ ַהּיָ
ֵמָעלֵינּו ַּבָּׁשַמיִם נְִמָצא ַהּיֵָרַח.

ַקל לְַהְבִחין ּבֹו ַּבּלַיְלָה ְּכֶׁשָחׁשּוְך ַּבחּוץ.
ַהּיֵָרַח ַמִּקיף ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ.

ַהּיֵָרַח ַמְׁשלִים ִסיבּוב ֶאָחד ְּב־29 יִָמים ּו־12 ָׁשעֹות.
ֲאנְַחנּו קֹוְרִאים לַּזְַמן ַהּזֶה ַּבֵּׁשם ֹחֶדׁש.

צּוַרת ַהּיֵָרַח ִמְׁשַּתּנָה ַּבּזְַמן ֶׁשהּוא ַמִּקיף ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ,
לְִפָעִמים הּוא נְִרֶאה ְּכמֹו ַסֲהרֹון ּדַק. 
לְִפָעִמים הּוא נְִרֶאה ְּכמֹו ֲחִצי ִעּגּול. 

וְלְִפָעִמים הּוא נְִרֶאה ָעֹגל. 

 הכוונה פדגוגית
בתקופות קדומות נוצר לוח שנה המבוסס על תנועת 

הירח סביב כדור הארץ שיוצר מחזוריות של חודש.
12 חודשים כאלה יוצרים שנה.

לוח השנה הלועזי מבוסס על ההקפה של השמש על 
ו־6 שעות(  ימים   563( וחלוקת הזמן  כדור הארץ,  ידי 

ל־12 חודשים.
מעגלית.  בצורה  זו  מחזוריות  התלמידים  לפני  הצגנו 
שמות החודשים קרוב לוודאי אינם מוכרים לתלמידים 
ואין צורך להעמיק בכך, אלא חשוב שידעו את ההבדל 
בהרחבה  שנדון  )נושא  העברי  ללוח  הלועזי  הלוח  בין 

רבה יותר בכיתה ג ובכיתה ד(.
לא עסקנו כאן במחזוריות של החודש, אך מאחר שהלוח 
העברי מבוסס על תנועת הירח סביב כדור הארץ, בחרנו 

להציג בקצרה עניין זה במשימה לתלמידים.
הרחבה לנושא מוצעת בהעשרה לתלמידים.

 ָמה ֱאֹלִהים ָעָׂשה ְּכֶׁשִּסּיֵם ֶאת ְמלֶאכֶת ַהְּבִריָאה? 
____________________________________________

ַהִּקיפּו ְּבֶצַבע אֹוִתּיֹות זֵהֹות ַּבִּמּלִים:
וַּיְִׁשֹּבת      יֹום ַהְּׁשבִיעי       ָׁשַבת

 ָמה ּגִּלִיֶתם? ֵאיזֹו ִמּלָה ִמְסַּתֶּתֶרת ְּבכָל ַהִּמּלִים? 
____________________________________________

ָמה נִָּתן לִלְֹמד/לְַהִּסיק ִמּכְָך?
___________________________________________

ַּבֲחרּו יֹום ֶאָחד ִמיֵמי ַהְּבִריָאה וְַצּיְרּו ַעל ּדַף.
ּתּוְכלּו לְַהִּציג ַּבּכִָּתה ֶאת ַּתֲערּוַכת "ְׁשבּוַע ַהְּבִריָאה".
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 הכוונה פדגוגית
בפעילות מטרימה אנו צועדים שלב נוסף בפיתוח מיומנות 
שאילת שאלות )ראו העשרה על שאילת שאלות בעמוד 

32 ובעמוד 40 במד"ל )על החשיבה(.
התלמידים מתבקשים לחבר שאלות בהמשך לשאלות 

הילדים שבציור.
הם מתבקשים גם לענות תשובות לשאלות הילדים.

 רשימת מונחים 
ַהֹחֶדׁש.  ְּבֵראִׁשית  ַהּיֵָרַח  ֶׁשל  ָ ֵרַח - צּוָרתֹו  ַהּי  ֶחְרֵמׁש 

הּוא נְִקָרא ּגַם מֹולַד ַהּיֵָרַח.
יֵָרַח ָמלֵא - ַמַּצב ַהּיֵָרַח ְּכֶׁשהּוא נְִרֶאה ָעֹגל.

יֵָרַח ָחֵסר - ּכִּנּוי לַּיֵָרַח ְּבסֹוף ַהֹחֶדׁש.

ניתן לשוחח בכיתה ולהציע ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר לְִבנֹות לּוַח ֹחֶדׁש 
ְּבֶעזְַרת ַהִּׁשּנּויִים ְּבצּוַרת ַהּיֵָרַח:

א. ֵאיזֶה ֵמידָע נָחּוץ לָנּו לְֵׁשם ּכְָך?
ב. ָמה ָעלֵינּו לֲַעׂשֹות ְּכֵדי לֱֶאֹסף ֶאת ַהֵּמידָע ַהּדָרּוׁש?

ג. ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר לְַקֵּבל ַמְחזֹוִרּיּות ֶׁשל ָׁשנָה ְּבֶעזְַרת ַהְּתנּוָעה 
ֶׁשל ַהּיֵָרַח ְסבִיב ַּכּדּור ָהָאֶרץ?

ניתן לערוך תצפית על מופעי הירח.
ָמה נִבְּדֹוק? 

ֵּכיַצד ִמְׁשַּתּנָה צּוַרת ַהּיֵָרַח ְּביִָמים ׁשֹונִים ַּבֹחֶדׁש
ָמה עֹוִׂשים?

ְצפּו ַּבּיֵָרַח ַּבּלַיְלָה, ְּכֶׁשַּמְחִׁשיְך, ְּביִָמים ׁשֹונִים ַּבֹחֶדׁש: ּבְִתִחּלַת 
ַהֹחֶדׁש, ְּבֶאְמַצע ַהֹחֶדׁש ּוְבסֹוף ַהֹחֶדׁש. 

ּתֹוצָאֹות:
א. ַצּיְרּו ֶאת צּוָרתֹו ֶׁשל ַהּיֵָרַח ְּביִָמים ׁשֹונִים ַּבֹחֶדׁש.

ב. ִרְׁשמּו ִמַּתַחת לְכָל ִצּיּור ֶאת ַהַּתֲאִריְך ַּבֹחֶדׁש ָהִעְבִרי.
ַהּיֹום ַּבָּׁשבּוַע________    ________        ________                   

ַהַּתֲאִריְך ַּבֹחֶדׁש ָהִעְבִרי __________
ַמְסָקנֹות:

ּכְִתבּו, ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין צּוַרת ַהּיֵָרַח לַּיֹום ַּבֹחֶדׁש?
____________________________________________

ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר לְִבנֹות לּוַח ָׁשנָה ְּבֶעזְַרת ַהִּׁשּנּויִים ְּבצּוַרת 
ַהּיֵָרַח?

________________________________________
קשה למדי להתעלם במהלך הלמידה על לוח השנה מחודשי 
השנה הלועזיים. יש ילדים רבים שיודעים רק את התאריך 
הלועזי של יום הולדתם ולכן בחרנו לתת אפשרות למורים 

שירצו בכך להתייחס גם ללוח הלועזי.

ָמָמה  ּיְ ָעה ּבַ ָ עוֹן - ַמְרֶאה ָלנּו ָמה ַהּשׁ ָ ַהּשׁ
לְִפנֵי ַהְרֵּבה ְמאֹוד ָׁשנִים ִּתְכנְנּו ְּבנֵי ָהָאדָם ֶאת ְּפעֻּלֹוֵתיֶהם 

ַעל ִּפי ַהֶּׁשֶמׁש. 
ֵהם ִהְתעֹוְררּו ַּכֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמׁש זְָרָחה וְָהיָה אֹור.

ֵהם ָהלְכּו לִיֹׁשן ַּכֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמׁש ָׁשְקָעה וְיַָרד חֶׁשְך.
ַהַחּיִים ֶׁשּלֶָהם ִהְׁשַּתּנּו לְגְַמֵרי לְַאַחר ֶׁשֻהְמָצא ַהָּׁשעֹון.

ַהּיֹום נֱֶעזִָרים ּבְִׁשעֹונִים ְּכֵדי לְַתְכנֵן ֶאת ֵסֶדר ַהּיֹום.
ֲאנִָׁשים ַרּבִים עֹונְִדים ְׁשעֹונֵי יָד, 

נֱֶעזִָרים ְּבָׁשעֹון ְמעֹוֵרר ְּכֵדי לָקּום ַּבּזְַמן לְִפָעִמים. 
אֹו ֶׁשֵהם נֱֶעזִָרים ַּבָּׁשעֹון ֶׁשּנְִמָצא ַּבֵּטלֵפֹון ַהֵּסלֹולִָרי. 

הפעלה:
ניתן להכין בכיתה תצוגה של שעונים: 

שעון יד עם מחוגים, שעון יד דיגיטלי, שעון מעורר, טלפון 
סלולרי  ועוד.

ניתן לבקש מהתלמידים לרשום מתחת לכל שעון את 
תפקידו )מעורר וכו'(.

ָנה ַהּלוֲֹעִזי  ָ לּוַח ַהּשׁ ים ּבְ מוֹת ֶהֳחָדׁשִ ׁשְ
א. ִהְתּבֹונְנּו ְּבלּוַח ָׁשנָה לֹוֲעזִי.

ִרְׁשמּו ּבִָאּיּור ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים ֶאת ְׁשמֹות ֶהֳחדִָׁשים ַּבָּׁשנָה. 
ב. ִרְׁשמּו ֶאת ַהַּתֲאִריְך ֶׁשּבֹו נֹולְַדֶּתם:
לְִפי ַהּלּוַח ָהִעְבִרי _____________

לְִפי ַהּלּוַח ַהּלֹוֲעזִי ______________
ג. ַסְּפרּו ַּבּכִָּתה, ָמה לְַמְדֶּתם ַעל ַהָּׁשנָה?

ַּכָּמה יִָמים ַּבָּׁשנָה? ______  ַּכָּמה ֳחדִָׁשים? _____ 
ֵאילּו ַחּגִים ַאֶּתם אֹוֲהבִים ּבְִמיָֻחד? __________    _____ַמּדּוַע? 
____________________________________________

ַהִאם לְַדְעְּתכֶם ָחׁשּוב לְִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבלּוַח ָׁשנָה?    ֵּכן  /  ֹלא
נְַּמקּו ֶאת ּדְַעְּתכֶם _______________________________
____________________________________________75



 הכוונה פדגוגית
הסיור הוא דרך חשובה לפיתוח קשר בלתי אמצעי עם 
הסביבה, להכירה, לעקוב אחר תופעות טבע שונות, 
לעמוד על שינויים בעונות השנה, להתייחס לתופעות 
בסביבה, לפתח קשר בין התלמיד לסביבתו ולחבבה 

על הלומדים.
הסיור מזמן מפגש עם הסביבה הקרובה, הטבעית 
ומעשה ידי אדם, באמצעות תצפיות ומעקב על תופעות 
בסביבה. התלמידים מתנסים באופן ממשי עם מרכיבים 
שונים של סביבתם הקרובה: מתבוננים בה, ממששים, 

מריחים ועוקבים אחר שינויים החלים בה. 
הפעילויות הן חווייתיות בעלות הקשר חברתי־תרבותי. 
הן עוסקות בתהליכי למידה המחייבים אינטראקציה 
חברתית ולמידה שיתופית באמצעות ניסויים, יצירה, 

סיורים, ומשחקים.

התצפית היא מערך מסודר של איסוף נתונים, לכן 
מתבקשים התלמידים לציין היכן הם עורכים את הסיור, 
היכן אספו מרכיבים שונים )דוממים - אבנים, קרקע; 

חיים  - עלים, ענפים ובעלי חיים שונים(.
חשוב לנהוג בזהירות רבה כשמרימים אבנים וענפים.

הסיור נועד להכרת הסביבה אך לא לפגוע בה. 
כדי להכיר מקרוב בעלי חיים בסביבה, אנחנו אוספים 
אותם לתוך כלי פלסטיק בזהירות מרבית כדי שלא לפגוע 
בהם. אחרי שמתבוננים בהם יש לשחרר אותם חזרה. 
אם יש מצלמה, אפשר ורצוי כמובן לצלם אותם לצורך 

התיעוד, לאחר איסוף הנתונים.
לפני היציאה לסיור רצוי להכין יחד כללי התנהגות בסיור.

לכך מכוונת אמירתו של סביבני. מדי פעם, לקראת כל סיור 
יש לחזור על ההנחיות עד שיהפכו להרגל. יש לקבוע מה 
מטרת הסיור, מה יעשו בסיור, ובמה צריך להצטייד לקראת 
הסיור. עם החזרה מהסיור, יש לארגן את המידע שנאסף 
ולמיין את הנתונים, להסיק מסקנות ולדון בהן עם חברים. 
ניתן להציע לתלמידים להתבונן סביבם ואם מצאו משהו 
מיוחד, ואפילו אינו קשור רק לסיור זה, לרשום במחברת 

כדי שיוכלו להתייחס לממצא בשלב מאוחר יותר.

התנסות בקרקע
אפשר להתבונן בשני סוגים של קרקעות - אחת הסמוכה 

לבית הספר והאחרת חול. 
אפשר לפורר אותן ביד כדי להרגיש את המרקם של 
הקרקעות, אפשר לצפות מבעד לזכוכית מגדלת ולבדוק 
אם רואים את צורת הגרגרים, לבדוק תכונות כמו צבע, 
להוסיף לקרקע מים ולראות מי סופגת מהר יותר )אפשר 

גם לבצע תצפית פשוטה של חלחול מים(.

 העשרה לתלמידים 
עבודת יצירה 

ניתן להכין עבודות יצירה יפות בעזרת גרגרי קרקע מגוונים 
שונים. התלמידים יכינו ריבוע קרטון.

בדבק  הציור  שטח  את  יכסו  מכחול  בעזרת  ציור.  יציירו 
פלסטי. יפזרו על הדבק גרגרי קרקע קטנים בגוונים שונים.

הפעילויות המתייחסות לקרקע מזמנות תצפית נוספת.
המורים יבחרו )על פי הזמן העומד לרשותם ועל פי מזג 

האוויר( אם לבצע תצפית זו.

שימו לב לאבזרים שיש להכין לתצפית.

תצפית
ָמה נִבְּדֹוק? ְּתכּונֹות ֶׁשל ְׁשנֵי סּוגִים ֶׁשל ַקְרַקע 

ֵחלֶק א - ּבֹוְדִקים ֶאת ְּתכּונֹות ַהַּקְרַקע
ָמה צִָריְך? 

2 ַׂשִּקּיֹות נַיְלֹון ְׁשקּופֹות לְִאּסּוף ּדְגִָמים ֶׁשל ַקְרַקע, 2 ַצּלָחֹות 
ְּפלְַסִטיק, זְכּוכִית ַמגְּדֶלֶת

ָמה עֹוִׂשים?
ֶׁשל  סּוגִים  ְׁשנֵי  ּוִמְצאּו  ַהחֹול  לְַאְרּגַז  אֹו  לַּגִּנָה  לֶָחֵצר,  ְצאּו 
לַַּׂשִּקּיֹות  וְַהְכנִיסּו  סּוג  ִמּכָל  ַקְרַקע  ְמַעט  ִאְספּו  ַקְרָקעֹות. 
ַהְּׁשקּופֹות. ִׁשְפכּו ְמַעט ַקְרַקע ִמּכָל ַׂשִּקית לְתֹוְך ַצּלַַחת. ּכָל 

סּוג ַקְרַקע לְַצּלַַחת נְִפֶרֶדת.
 נַּסּו לְפֹוֵרר ּכָל סּוג ֶׁשל ַקְרַקע ַּבּיָד.

ָמה ַאֶּתם ַמְרּגִיִׁשים? ____________________________
ִהְתּבֹונְנּו ְּבֶעזְַרת זְכּוכִית ַמגְּדֶלֶת ּבְִׁשנֵי סּוגֵי ַהַּקְרָקעֹות. 

ּבְִדקּו ִאם רֹוִאים ַּבַּקְרַקע  ּגְַרּגְִרים? ֵּכן / ֹלא 
ִׂשימּו לֵב לְֶצַבע ַהַּקְרַקע. ִצְבעּו ֶאת ִצְבֵעי ַהַּקְרַקע ּבִָעּגּולִים  

ֵחלֶק ב - ּבֹוְדִקים ַּכָּמה ַמיִם ַהַּקְרַקע סֹוֶפגֶת
ָמה צִָריְך?

2 ְקָערֹות לְַמיִם
ִסּנּון,  נְיַר  ְּפלְַסִטיק,  ַמְׁשְּפֵכי   2 יִַּציבֹות,  ְּפלְַסִטיק  ּכֹוסֹות   2

ֵעט ִסּמּון )ַמְרֶקר(
ָמה עֹוִׂשים?

.2 א. ַסְּמנּו 2 ּכֹוסֹות ְּפלְַסִטיק ַּבִּמְסָּפִרים 1 ו-
ב. ַהּנִיחּו ַעל ּכָל ּכֹוס ַמְׁשֵּפְך ְּפלְַסִטיק.

ְׁשנֵי  ַעל  ַקו  לְַסֵּמן  ַהְקִּפידּו  ַהַּמְׁשֵּפְך.  ְּבֶאְמַצע  ַקו  ַסְּמנּו  ג. 
ַהַּמְׁשְּפכִים ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ֹּגַבּה!
ד. ִׂשימּו נְיַר ִסּנּון ְּבכָל ַמְׁשֵּפְך.

לַַּקו  ַעד  ַקְרַקע  ֶׁשל  ֶאָחד  סּוג  ַמְׁשֵּפְך  ְּבכָל  ִׂשימּו  ה. 
ֶׁשִּסַּמנְֶּתם. 

ו. ִמזְגּו ֲחִצי ּכֹוס ַמיִם לְכָל ַמְׁשֵּפְך. ִאם ֵאין ּדֵי ָמקֹום ַּבַּמְׁשֵּפְך 
לַַּמיִם, הֹוִסיפּו ַרק ֵחלֶק ִמַּכּמּות ַהַּמיִם. 76



 הכוונה פדגוגית
ניתן להכין כרטיסיות קטנות ולרשום עליהן את המונחים 

הללו: אוקיינוס, מצר, ים. 

אם משתמשים בגלובוס כהדגמה ניתן להצמיד את 
הכרטיסיות לגלובוס והן יהוו תומכי זכירה.

ניתן גם להצמיד את הכרטיסיות בראש כרזה. התלמידים, 
בזמנם החופשי, יוכלו להשלים פרטים בכרזה )מתחת 

לכרטיסיות, כמו טבלה(: 
מה יש ביבשה? 

מה יש במים? 
מה יש מתחת למים? 

מה יש באוויר?

 רשימת מונחים 
מרכיב, מרכיבים דוממים, מרכיבים חיים

אוקיינוס, ים, מצר
לפני  ומתחת  ביבשה  סלעים  שמכסה  מה   - ַקְרַקע 

המים. בקרקע גדלים הצמחים.
קרקע,  פירושים:  שלושה  יש  אדמה  למילה   - ֲאדָָמה 

כינוי נוסף לכדור הארץ, אזור בארץ או מדינה.  

 מענה לסטנדרטים
של  דוגמאות  יציעו  התלמידים   -  2 דרך  ציון  א   .1  .4

מרכיבים דוממים בכדור הארץ )קרקע, אוויר, מים(. 
הקרובה  בסביבה  מרכיבים  עם  זה  נושא  לקשר  ניתן 
א   .1  .3 סת"מ   ( החיים  היצורים  על  מלמדים  כאשר 

)ציון דרך 1(.

ְׁשַאר  ֶאת  הֹוִסיפּו  ָאז  ַרק  ַּבַּקְרַקע.  יִָּסְפגּו  ֶׁשֵהם  ַעד  ַחּכּו 
ַהַּמיִם.

ז. ּבְִדקּו ַּכָּמה ַמיִם ִהּגִיעּו לְכָל ּכֹוס. 

ּתֹוצָאֹות
1. ָאַסְפנּו ְׁשנֵי סּוגִים ֶׁשל ַקְרַקע. ֵמֵהיכָן לַָקְחנּו אֹוָתם?

ַקְרַקע א_____________________________________
ַקְרַקע ב_____________________________________

2. ּבַָדְקנּו ְּתכּונֹות ֶׁשל ַהַּקְרַקע:
א. ַהֶּצַבע: ֶׁשל ַקְרַקע א_________   ֶׁשל ַקְרַקע ב _____

ב. ּפֹוַרְרנּו ּכָל סּוג ֶׁשל ַקְרַקע וְִהְרּגְַׁשנּו 
א_____________________________________ ַקְרַקע 
ב_____________________________________ ַקְרַקע 

ג. ִהְסַּתַּכלְנּו ּבִזְכּוכִית ַמגְּדֶלֶת וְָרִאינּו 
א_____________________________________ ַקְרַקע 
ַקְרַקע ב_____________________________________

ִהּגִיעּו  ַמיִם  ַּכָּמה  ּבַָדְקנּו  ַהַּקְרָקעֹות.  ַעל  ַמיִם  ָמזַגְנּו  ד. 
לַּכֹוסֹות. ָרִאינּו ֶׁשַּבְּכלִי ִעם -

ַקְרַקע א_____________________________________
ַקְרַקע ב_____________________________________

ַמְסָקנֹות
ִהְׁשוֵינּו ְׁשנֵי סּוגִים ֶׁשל ַקְרַקע.

ָמה לַָמְדנּו ִמן ַהַהְׁשוָָאה:
ַהִאם יֵׁש לֶָהן ְּתכּונֹות ּדֹומֹות אֹו ְּתכּונֹות ׁשֹונֹות? נְַּמקּו.

 העשרה למורים 
למסקנה

על ההבדל בין תוצאות למסקנות
התוצאות הן כלל הנתונים שאספנו בפעילות של תצפית, 

ניסוי או סיור, כמו למשל:
בתצפית - טמפרטורות שנמדדו בשעות שונות ביממה 

במקומות שונים, 
ימי  במספר  כתלות  נבטים  של  בס"מ  אורך   - בניסוי 

הנביטה. 
בחצר,  שונים  במקומות  נצפו  חיים  בעלי  אילו   - בסיור 
והיכן )עלים,  כמה פרטים נצפו, אילו חלקי צמח נאספו 
ענפים, פרות וזרעים(, היכן נצפו פרפרים או דבורים )ליד 

צמחים פורחים או פרחים על עץ שקד וכו'.
המסקנות הן מה שלומדים מהתצפית או הניסוי.

המסקנות נגזרות מהשאלה שהוצבה כמטרת התצפית, 
הניסוי או הסיור.

בפעילויות  שהוגשו  ממצאים  כלל  בדרך  מכלילות  הן 
השונות.

כך למשל אם בודקים בתצפית כיצד משתנה הטמפרטורה 
של האוויר במשך היממה, מסקנה אפשרית היא:

מזו  נמוכה  הטמפרטורה  הערב  ובשעות  הבוקר  בשעות 
שבשעות הצהריים.

בין  עולה  היא  היום:  במשך  משתנה  הטמפרטורה  או: 
הבוקר לצהריים, ויורדת בין הצהריים לערב.
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 העשרה לתלמידים 

ים  אוְֹקָינוִֹסים ְוַיּמִ
ְּבַכּדּור ָהָאֶרץ יֵׁש ַמיִם ַרּבִים. ֹרב ַהַּמיִם נְִמָצִאים ּבָאֹוְקיָנֹוִסים. 

ְּבלֵב ָהאֹוְקיָנֹוִסים )ָרחֹוק ֵמַהחֹוף( ַהַּמיִם ֲעֻמִּקים ְמאֹוד.
לְִפָעִמים ֵהם ַמּגִיִעים לְֹעֶמק ֶׁשל ַּכָּמה ִקילֹוֶמְטִרים.

ְּבַכּדּור ָהָאֶרץ יֵׁש ּגַם ְמאֹות יִַּמים )ִמּלְׁשֹון יָם(.
לְיַד ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל יֵׁש ְׁשנֵי יִַּמים: ַהּיָם ַהִּתיכֹון וְיָם ֵאילַת. 

ַהּיִַּמים ְקַטּנִים ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמָהאֹוְקיָנֹוִסים. ַהַּמיִם ּבָאֹוְקיָנֹוִסים 
ּוַבּיִַּמים ְמלּוִחים. ִאי ֶאְפָׁשר לְִׁשּתֹות אֹוָתם. 

ּדּור ָהָאֶרץ ֵני ּכַ ׁשוֹת ַעל ּפְ ַיּבָ
אֹוְקיָנֹוִסים וְיַּבָׁשֹות

ַעל ְּפנֵי ַּכּדּור ָהָאֶרץ יֵׁש ֲחִמָּׁשה אֹוְקיָנֹוִסים: ָהאֹוְקיָנֹוס ַהָּׁשֵקט 
)ֶׁשהּוא ַהּגָדֹול ְּביֹוֵתר(, ָהאֹוְקיָנֹוס ָהַאְטלַנְִטי, ָהאֹוְקיָנֹוס ַההֹוִדי, 
ָהאֹוְקיָנֹוס ַהּדְרֹוִמי, אֹוְקיָנֹוס ַהֶּקַרח ַהְצפֹונִי. ֵהם ְמֻחּבִָרים זֶה 

לָזֶה וְיֹוְצִרים יַַחד ֶאת ָהאֹוְקיָנֹוס ָהעֹולִָמי. 
ַעל ְּפנֵי ַּכּדּור ָהָאֶרץ יֵׁש 6 יַּבָׁשֹות: 

יָה  אֹוְסְטַרלְ ָאֵמִריָקה,  ֵאירֹוָּפה,  ַאְפִריָקה,  ַאְסיָה, 
וְַאנְְטַאְרְקִטיָקה.

ַאְסיָה ִהיא ַהּיַּבֶֶׁשת ַהּגְדֹולָה ְּביֹוֵתר.
ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל נְִמֵצאת ְּביַּבֶֶׁשת ַאְסיָה.

ַאְסיָה וְֵאירֹוָּפה ְמֻחּבָרֹות זֹו לָזֹו. 
ֵּבין ָאֵמִריָקה לְַאְסיָה ַמְפִריד ִמְפַרץ יָם ַצר )ִמְפַרץ ֵּבִרינְג(.

ַאְסיָה וְַאְפִריָקה נֹוגְעֹות זֹו ּבָזֹו ְּבֵאזֹור ְּתָעלַת סּוֶאץ ֶׁשּנְֶחְּפָרה 
ַעל יְֵדי ָהָאדָם. 

ֵּבין ַהיֶַּבֶׁשת ָאֵמִריָקה לְיֶַּבֶׁשת ֵאירֹוָּפה ַמְפִריד ָהאֹוְקיָנֹוס 
ָהַאְטלַנְִטי.

ֵּבין יַּבֶֶׁשת ָאֵמִריָקה לְיַּבֶֶׁשת ַאְסיָה ַמְפִריד ָהאֹוְקיָנֹוס ַהָּׁשֵקט.
ַהיַּבָׁשֹות ְקַטּנֹות ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ָהאֹוְקיָנֹוִסים.

ַּבּיַּבָׁשֹות יֵׁש ָהִרים, ֲעָמִקים ּוְמקֹומֹות ִמיׁשֹוִרּיִים )ְׁשטּוִחים(. 
ַּבּיַּבָָׁשה יֵׁש ֲאגִַּמים ]ְמקֹומֹות ֶׁשּנֱֶאגִָרים ּבֶָהם ַמיִם[, 

זֹוְרִמים ּבָּה נְָחלִים ּונְָהרֹות ]נְָחלִים ּגְדֹולִים[.
ְּבכָל ָהֲאזֹוִרים ַּבּיַּבָׁשֹות יֵׁש ְסלִָעים וְַקְרָקעֹות.

יֵׁש ְמקֹומֹות ֶׁשּבֶָהם ַהְּסלִָעים ּבֹולְִטים ֵמַעל ַהַּקְרַקע.
לְִפָעִמים יֵׁש לְַּסלִָעים צּורֹות יָפֹות ּוְמַענְיְנֹות. 

ְסלִָעים נְִמָצִאים ְּבכָל ָמקֹום ּבָעֹולָם.
יֵׁש ְמקֹומֹות ֶׁשּבֶָהם ַהַּקְרַקע ְמַכָּסה ֶאת ַהְּסלִָעים 

וְֹלא רֹוִאים אֹוָתם. 
ַּבַּקְרַקע ּגְֵדלִים ְצָמִחים.

ַּבּיַּבָׁשֹות יֵׁש ַּבֲעלֵי ַחּיִים ַרּבִים.

ה  ׁשָ ּבָ ֵני ַהּיַ ַקְרַקע ַעל ּפְ
ְׁשָטִחים ּגְדֹולִים ַּבּיַּבָָׁשה ְמכִֻּסים ְּבַקְרַקע.

יֵׁש סּוגִים ׁשֹונִים ֶׁשל ַקְרָקעֹות:
ַקְרַקע חֹולִית ְּכמֹו ּבְִׂשַפת ַהּיָם ּוַבִּמְדּבָר.

ַקְרַקע חּוָמה ֶׁשּבָּה ְמגַּדְלִים ְצָמִחים ַרּבִים.
לְכָל סּוג ֶׁשל ַקְרַקע יֵׁש ְּתכּונֹות ִמֶּׁשּלֹו:

ַהִּמְרָקם )ֹּגֶדל ַהּגְַרּגִיִרים וְַהּצּוָרה ֶׁשּבָּה ֵהם ֲארּוזִים ַּבַּקְרַקע(, 
ֶצַבע ַהַּקְרַקע, ַּכּמּות ָהֲאוִיר ֶׁשּיֵׁש ַּבַּקְרַקע, ַּכּמּות ַהַּמיִם ֶׁשּיֵׁש 

ַּבַּקְרַקע.

פעילות יצירתית
ניתן להציע לתלמידים לצייר ציורים המאפיינים ים או ציורים 
המאפיינים יבשה - כל תלמיד  על פי בחירתו. הציורים 
ימויינו ויצורפו לקולאז' אשר יוצמד לפינת המדע שבכיתה 

ומעליו תהיה כותרת: ים או יבשה.
ניתן לשחק במשחק ים יבשה.

מציירים על הקרקע עיגול גדול והילדים עומדים סביבו. 
כאשר המורה אומר "ים" קופצים פנימה, "יבשה" קופצים 

החוצה. מנצח מי שלא התבלבל.
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משחק: חי או דומם?
ניתן לשחק במשחק "חי דומם".

מספר המשתתפים: לפחות שניים.
איך משחקים? אחד המשתתפים "אומר בלב" את אותיות 

הא־ב לפי סדרן.
המשתתף השני אומר "די".

סופר האותיות מודיע עד איזו אות ספר - זו האות שבה יפעלו 
המשחקים. מכריזים על שם האות והמשתתפים צריכים 

למלא טבלה נתונה בפריטים שייכתבו באות שנבחרה.
למשל: אם נבחרה האות א - יש למלא בטבלה:

שם יישוב בארץשם חישם דומםשם ילד

ניתן לחלק לתלמידים כרטיסיות.
על כל כרטיס יהיה רשום "חי" או "דומם".

התלמידים יתבקשו לרשום על כל כרטיס את הפריטים 
המתאימים לקטגוריה.

בשיחת כיתה ניתן לבדוק את ממצאי התלמידים, לבודד 
את אלה שאינם נכונים ולחפש מאפיינים דומים בפריטים 

הזהים.

פעילות נוספת
ַחְּפׂשּו ְּתמּונֹות ֶׁשל ְסלִָעים וְַהְדּבִיקּו ַעל ּדֵַּפי נְיָר.

ּכְִתבּו ֶהְסֵּבר ָקָצר ַעל ּכָל ְּתמּונָה )ֵהיכָן נְִמָצִאים ַהְּסלִָעים, 
ָמה ְמיָֻחד ּבֶָהם(.

ַהִּציגּו ֶאת ַהְּתמּונֹות ְּבִפּנַת ַהַּמּדָע ֶׁשַּבּכִָּתה.

 הכוונה פדגוגית
פעילות זו היא מעין סיכום על מה שנלמד בהקשר למרכיבים 

דוממים ומרכיבים חיים על פני כדור הארץ.
בעלי החיים באיור מוגדלים כדי להבליט אותם )דג, תנין, 
עוף  קוף - מימין בצבע כתום על עץ,  דולפין, כבשים, 
שהכבשים  )אלה  ועשבים  צמחים  גם  בשמים(.  דורס 

אוכלות( הם מרכיבים חיים כמובן.

 מענה לסטנדרטים
4. 1. א ציון דרך 2 - התלמידים יציעו דוגמאות של 
מרכיבים דוממים בכדור הארץ )קרקע , אוויר, מים(. 
ניתן לקשר נושא זה עם מרכיבים בסביבה הקרובה 
כאשר מלמדים על היצורים החיים ) סט"מ 3. 1. א 

)ציון דרך 1(.

 העשרה לתלמידים 
פעילות הערכה אישית )מבדק(

א. כתבו על דף שאלות.
למשל: מדוע קוראים לכוכב הלכת שלנו כדור הארץ?   

איך קוראים ליום וללילה יחד?  
כמה חודשים יש בשנה?  

מה החודש הראשון בשנה? ____מה החודש האחרון?___   
כתבו שם של מרכיב אחד דומם.  

כתבו שם של מרכיב אחד חי.  
ב.1. התחלפו בדף השאלות עם חבר/ה בכיתה.

2. ענו על השאלות שהחבר/ה שאלו.  
בדקו בכיתה את התשובות.

אם לא הייתה לכם אף טעות, הדביקו במחברת 
סמיילי.

אם הייתה לכם רק טעות אחת, הדביקו במחברת 
פרח.

אם לא זכרתם ואתם צריכים לחזור וללמוד, 
הדביקו במחברת שמש.
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 הכוונה פדגוגית
על רפלקציה ראו בעמוד 10.

 העשרה מדעית 
האטמוספרה

נקראת  הארץ  כדור  את  המקיפה  האוויר   מעטפת 
מאות  המכילה  תערובת  היא  האטמוספרה   אטמוספרה. 
גזים שונים. הנפוצים ביותר הם החנקן - 78%, חמצן - 21%, 
0, אדי מים, הגזים מתאן ומימן וגזים  פחמן דו חמצני - 03%.
משתנה  באוויר  המים  אדי  של  הכמות   .0 .97%  - אחרים 
בהתאם לעונות השנה ולאזור )במדבריות האוויר יבש יותר 
באוויר  המים  אדי  כמות  יותר(.  נמוכה  המים  אדי  וכמות 
לחות  במונח  משתמשים  כלל  בדרך  לחות.  בשם  נקראת 
יחסית - כמות אדי המים באוויר ביחס לכמות המרבית של 

אדים שיכולה להימצא באוויר בטמפרטורה נתונה.
האוויר גם מכיל חלקיקי אבק שמשמשים גרעיני התלכדות 
ליצירת עננים: הם סופחים אליהם טיפות מים המצויות 
יותר  גדולות  טיפות  ונוצרות  מתלכדות  הטיפות  באוויר, 

היורדות לקרקע בצורת גשם.
האטמוספרה מגיעה לגובה של כ־100 ק"מ. היא מוחזקת 
מסביב לכדור הארץ הודות לכוח הכבידה שלו. ככל שעולים 

בגובה פוחת כוח הכבידה ולכן הגזים צפופים פחות.
הקרובה  השכבה  שכבות.  בכמה  באטמוספרה  מבחינים 
ְטרֹוּפֹוְסֶפָרה וגובהה מגיע עד  לכדור הארץ נקראת בשם 
כ־16 ק"מ. זוהי שכבת האוויר הצפופה ביותר: כמעט כל 
הגזים באוויר )75%( ואדי המים )99%( נמצאים בשכבה 
זו. ככל שעולים בה לגובה פוחת ריכוז הגזים והאוויר נעשה 
צפוף פחות. בשכבה זו נעות רוחות ממזרח למערב ומכאן 

שמה )טרֹופֹוס=נע, מסתובב(. 
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 הכוונה פדגוגית
מטרת התצפית היא להראות שאוויר יש בכל מקום גם 
אם נדמה שלא מרגישים בו: הוא ממלא כלים, חדרים 
וכדומה. כשמנפחים בלון הוא מתמלא אוויר. מגלים 
שיש בו אוויר כאשר מרפים מפיית הבלון ומרגישים 
באוויר הנפלט ממנו. האוויר שיוצא מהבלון מעניק כוח 
דחיפה לבלון והוא עף באוויר. על כוח דחף זה מבוססת 
למעשה תנועת טילים )מוצעת בהמשך פעילות לבניית 

רחפת(.
בפעילויות מסוג תצפית הקפדנו על מבנה אחיד:

נבדוק?( בתצפית  מטרת התצפית )השאלה: מה 
הנוכחית - להראות שהאוויר נמצא בכל מקום.

חומרים וציוד נחוצים )השאלה: מה צריך?(
הוראות עבודה )השאלה: מה עושים?(

תוצאות: הצגת התופעות שנצפו.
בתצפית זו - כשנושפים לתוך בלון הוא מתמלא אוויר 

ומתנפח. בלון מלא אוויר הוא מתוח וקשה.
מסקנות: מה לומדים מהתצפית. 

בתצפית הנוכחית - כשמנפחים בלון הוא מתמלא אוויר. 
אפשר לדעת שהבלון מלא אוויר כי כשמרפים את פיית 

הבלון האוויר יוצא ממנו.

 העשרה לתלמידים 
עבודת יצירה - ְמִכיִנים ַרֶחֶפת 

כוח  את  שתדגים  רחפת,  התלמידים  עם  לבנות  אפשר 
הדחף של אוויר היוצא מהבלון

הוראות עבודה:.
1. ּגִזְרּו ּדְִסִקית ֲעגֻּלָה ְּבֹקֶטר ֶׁשל 15 ס"מ ִמּנְיַר ַקְרטֹון.

2. ּגִזְרּו ֹחר ָעֹגל ְּבֶמְרַּכז ַהּדְִסִקית ְּבֹקֶטר ֶׁשל ַּכֲחִצי ס"מ.
3. ַהְׁשִחילּו ְּבתֹוְך ַהֹחר ִּפּיָה ֶׁשל ּבָלֹון.

4. נְַּפחּו ֶאת ַהּבָלֹון. 
)ְּכַדאי  ִמֶּמּנָה  יֵֵצא  ֹלא  ֶׁשָהֲאוִיר  ְּכֵדי  ַהִּפּיָה  ֶאת  ַהְחזִיקּו   .5

לְַהְחזִיק ֶאת ַהֵחלֶק ֶׁשֵּמַעל ַהַּקְרטֹון(.
6. ַהּנִיחּו ֶאת ַהּדְִסִקית ִעם ַהּבָלֹון ַעל ָהִרְצָּפה ְּכֶׁשִּפּיַת ַהּבָלֹון 

ּפֹונָה ְּכלֵַּפי ַמָּטה.
7. ַׁשְחְררּו ֶאת ַהִּפּיָה וְַדֲחפּו ַקּלֹות ֶאת ַהּדְִסִקית.

ְׁשֵאלָה לְַמְחָׁשבָה  
ָהֲאוִיר ּתֹוֵפס ָמקֹום. 

ּגַם ַמיִם ּתֹוְפִסים ָמקֹום. 
ָהבִיאּו נִּמּוִקים וְהֹוכָחֹות.

הּוא  ָאז  ּגַם  לַּבָלֹון?  ַמיִם  נְַכנִיס  ִאם  יְִקֶרה  ָמה  ַׁשֲערּו: 
יְִתנֵַּפַח?

ּתּוְכלּו לְנַּסֹות וְלְִבֹּדק ְּבַעְצְמכֶם.

מגיע  שגובהה  הְסְטַרטֹוְסֶפָרה  שכבת  נמצאת   מעליה 
רוב  את  הבולע  הגז־אוזון,  מצוי  זו  בשכבה  ק"מ.  ל־32 
כניסתה  ומונע  מהשמש  המגיעה  סגולה  העל  הקרינה 
אל פני כדור הארץ. הקרינה העל סגולה מסוכנת במיוחד 
על  רבה  השפעה  זו  לשכבה  חיים.  יצורים  של  לקיומם 
היא  השלישית  השכבה  הארץ.  כדור  פני  על  האקלים 

המזוספרה המגיעה לגובה של 87 ק"מ. 
של  לגובה  המגיעה  היונוספרה,  היא  העליונה   השכבה 
כ־100 ק"מ. בשתי השכבות העליונות של האטמוספרה 

יש פחות מ־1% מכלל כמות הגזים שבאוויר.
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 הכוונה פדגוגית
המורים ידגישו בכיתה כי בלי אוויר אפשר להתקיים 

דקות מעטות בלבד.
כדי להמחיש זאת ניתן להציע לתלמידים לנסות לא 

לנשום.
יש להדגיש שאסור לסתום את האף, ואסור לעצור את 

הנשימה לזמן ממושך.

בדיון בכיתה דנים בשאלה: 
מה קורה תחת המים כשאין אוויר? כמה זמן אפשר 

להישאר תחת המים?

ניתן לספר על צוללנים הצוללים במעמקי הים בלי שהם 
נושמים אוויר באופן חופשי. 

הם נעזרים בבלונים מלאים אוויר, בשנורקלים, במשקפת 
מיוחדת כדי שיוכלו לראות גם מתחת למים.

חיים שמשתמשים באיברים מגופם כמו  יש בעלי 
בשנורקלים, הם מוציאים איבר נשימה אל מחוץ למים 

ונושמים בעזרתו.

מה למדנו?
בסיומו של כל נושא אנחנו מציגים סיכום - המציג 

בקצרה את הנושאים המרכזיים שנלמדו.
מטרתו להציג לתלמידים מידע חיוני כדי להבטיח שהוא 

ייקלט על ידם.
כאן הסיכום מציג את המרכיבים הדוממים והמרכיבים 
החיים שיש על פני כדור הארץ - ביבשה ומתחת לפני 

הים. 
לאחר שהתלמידים הכירו את האוויר ותכונותיו, עוברים 

ללמוד על תופעות הקשורות באוויר - מזג האוויר.

דף הערות       למורה
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 הכוונה פדגוגית
ביחידות  שנלמד  מה  על  חוזרים  ענת  של  דבריה 

קודמות: 
האוויר הוא אחד מהחומרים הדוממים על פני כדור 

הארץ. 
השאלות שמעלים יונתן, שאול ומיכל מובילות אותנו אל 

מה שנלמד בנושא מזג האוויר.

לדיון בכיתה
לשיחה בכיתה שתי מטרות עיקריות: 
א. להתחבר לידע קודם של הילדים,  

ב. לעורר שאלות שנעסוק בהן בעתיד. בהמשך הלימוד  
הם יקבלו עליהן תשובות. 

יש להבטיח שמתייחסים להשערה בהמשך ועונים 
עליה. 

התלמידים אולי אינם יודעים בדיוק מה פירוש הצירוף  
"מזג האוויר", אבל הם שומעים מונח זה לעתים קרובות 
וגם את ההקשרים שלו - רוחות, משקעים, גלים בים, מזג 
אוויר נוח, קר או חם. הציורים מקשרים לידע עולם זה.

הציורים משקפים את תופעות מזג האוויר: רוחות, 
גשמים, קור - טמפרטורות נמוכות )האנשים לובשים 
בגדים חמים(, חום -  טמפרטורות גבוהות )האנשים 
לובשים בגדים קלים ומבלים על שפת הים כדי להפיג 

את החום(. 

ניתן להתבונן בכל ציור ולספר מה רואים. 
לתת שם לכל תמונה שמדגישה את התופעה המוצגת 

בה )לדוגמה: רוחות נושבות וקר בחוץ(.
מהי תופעת הטבע שגורמת למה שרואים בכל ציור?

כיצד מתמודד האדם עם תופעות מזג האוויר?

דף הערות       למורה
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 מענה לסטנדרטים
תחום תוכן 4 - מדעי כדור הארץ והיקום, ציון דרך 6.

 העשרה מדעית 
מה בין אקלים לבין מזג אוויר?

מסוים  בזמן  בסביבה  הקיימים  התנאים  של  התיאור 
)טמפרטורת האוויר, הלחות היחסית של האוויר, רוחות, 

משקעים( נקרא בשם מזג האוויר. 
מזג האוויר משתנה כל הזמן - משעה לשעה ביממה, 

ומעונה לעונה במשך השנה.
בגלל השינויים התכופים במזג האוויר, הפכה תחזית של 

מזג האוויר לחלק בלתי נפרד משגרת החיים שלנו. 
כאשר בוחנים את השינויים המתרחשים באזור מסוים 
על פני שנים אחדות, רואים שהשינויים חוזרים על עצמם 

ויוצרים תבנית ברורה.
אקלים הוא תבנית השינויים במזג האוויר המאפיינת אזור 

מסוים לאורך זמן.
בכל אזור בכדור הארץ יש אקלים קבוע המאפיין אותו. כך 
למשל, באזורי הצפון והמרכז בארץ קיים אקלים ים תיכוני. 
מאפיינות אותו שתי עונות שנה עיקריות: קיץ חם ויבש 
וחורף גשום וקר יותר. עונות המעבר, הסתיו והאביב, הן 
קצרות )נמשכות כחודשיים(. בעונות המעבר בארץ מוכרת 
תופעה של חמסינים, ימים שבהם הטמפרטורות גבוהות 

במיוחד והאוויר יבש מאוד. 
האקלים בכל המקומות על פני כדור הארץ משתנה עם 
הזמן. אבל השינויים באקלים מתרחשים באיטיות רבה, 

במשך עשרות ואף מאות בשנים.

טמפרטורה וחום
החום הוא סוג של אנרגיה העובר מחפץ חם לחפץ קר.

מידת החום או הקור של גוף או חפץ כלשהו נקראת 
טמפרטורה והיא נמדדת במעלות.

יש סולמות שונים למדידת טמפרטורה:
הסולם של צלסיוס, המקובל אצלנו וברוב הארצות בעולם, 

ובו 100 מעלות.
הסולם של פרנהייט, המקובל בארצות הברית ובכמה 

ארצות אחרות, ובו 232 מעלות.

אנרגיית חום מבטאים ביחידה הנקראת קלוריה המוגדרת 
כך: כמות החום הנדרשת להעלאת הטמפרטורה של גרם 

אחד של מים במעלה אחת.
הכלי למדידת הטמפרטורה נקרא בשם מד טמפרטורה.  

במשך שנים רבות היה מקובל השם מד חום אך ברור ששם 
זה שגוי כי כאמור החום הוא אנרגיה המבוטאת ביחידות 

של קלוריה. 

 העשרה לתלמידים 
בגמר הקריאה בעמוד זה ניתן להוסיף משימות:

1. הסבירו את המונחים שלמדנו עליהם בדף זה. 
• רוחות - 
• עננות - 

• משקעים - 
• גשם -
• שלג -

• טמפרטורה -   

לא הצלחתם? תוכלו להיעזר בחברים.
תוכלו לצייר ציורים שיבטאו את כל אחד מהמונחים: גשם, 

שלג, עננות ועוד.
הכינו מהציורים קולאז' שכותרתו תהיה: "תופעות של 

מזג האוויר".
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 מענה לסטנדרטים
4. 1. ב. התלמידים יכירו שינויים בכדור הארץ ותופעות 
מחזוריות הקשורות בתנועות כדור הארץ ויבינו את 

השפעתם על מרכיביו החיים והדוממים.
ציון דרך 3:

התלמידים יציינו תופעות מחזוריות בכדור הארץ: יום 
- לילה, עונות השנה )לעונות השנה נחזור בהמשך 

חוברת זו(.

 הכוונה פדגוגית
בני האדם רוצים לדעת למה יורד גשם, איך נוצר שלג, 
ועוד. על פי המדע, כל דבר חייב להיבדק היטב בכלים 

מדעיים מתאימים כפי שעושים בתצפית. 
ידיעה מדעית מתקבלת רק על ידי העלאת השערות 

ובדיקתן. 
תצפית, השערה, בדיקה, אישוש או הפרכה, חיזוי, ניבוי 

ועוד - מהווים את השפה המדעית.
בתצפית ובניסוי נעזרים בתאוריה מדעית מקובלת.

מעלים השערה לפני ביצועם. אם מתקבלים ממצאים 
שאינם עולים בקנה אחד עם התאוריה המדעית, הם 
גורמים להפרכתה ולפיתוחה של תאוריה מדעית חדשה. 
כך מתקדם המדע ומשתנה בהתאם לממצאים שנאספים 

לאורך זמן.
כדי להתחבר לעולמם של התלמידים, אפשר לחזק 
את הממצאים בתצפית גם בממצאים שיביאו ילדים 
מהתנסויות אישיות שלהם. אבל צריך לתרגם את מה 

שראו לשפה מדעית מתאימה.

 העשרה מדעית 
גשמים בישראל

ישראל היא מדינה ענייה במים. מקור המים העיקרי שלה 
הוא הגשמים היורדים רק בחורף. לחלוקת הגשמים בארץ 

יש כמה מאפיינים:
• כמותם פוחתת ככל שמדרימים: בצפון יש גשם רב יותר 

מאשר במרכז הארץ ובדרומה.
• בראש הנקרה יורדים כ־600 מ"מ בממוצע ואילו באשקלון 

כ־475 מ"מ.
• הגשמים פוחתים ככל שמתרחקים מהים: בעמק יזרעאל 
המערבי יורדים כ־540 מ"מ בממוצע בשנה, ואילו בעמק 

יזרעאל  המזרחי יורדים כ־340 מ"מ בלבד.
• הגשמים רבים יותר ככל שעולים גבוה יותר מעל פני 
הים: כמות המשקעים השנתית הממוצעת בהר חרשים 
)גובה של כ־850 מ' מעל פני הים( היא 940 מ"מ ואילו 
בעמק החולה, המצוי מתחת לפני הים, הכמות היא 490 

מ"מ בלבד.
• יש תנודות גדולות בכמות המשקעים בשנים שונות. כך 
למשל בחורף של שנת 1991/2 ירדו משקעים רבים )כמות 
המשקעים הממוצעת בארץ הגיעה ל־900 מ"מ והכינרת 
גלשה על גדותיה עד שהיה צורך לפתוח את סכר דגניה(, 
בעוד שבשנים שבאו בעקבותיה הגיעה כמות הגשמים 

הממוצעת השנתית רק ל־350 מ"מ.
• קיימת מחזוריות מסוימת בגשמים: לאחר שנים שחונות 
אחדות מגיעות שנה או שנתיים גשומות במיוחד. אך משך 

התקופה השחונה אינו קבוע.

במהלך המאה ה־20 לא היו שינויים משמעותיים בכמויות 
הגשמים שירדו בארץ: 

אם משווים את המחצית הראשונה של המאה למחצית 
השנייה של המאה מתקבלים ממוצעים דומים מאוד.

לעומת זאת חלו שינויים לחלוקת המשקעים בארץ: בצפון 
הארץ הובחנה ירידה בעוד שבאזור צפון הנגב, אזור קו 
המדבר, הובחנה עלייה, תופעה הקרויה: תזוזת קווי הגשם. 
תופעה זו מעידה על דחיקת קו המדבר בישראל, שנע 
דרומה יותר. יש המייחסים תופעות אלה לנטיעות הרבות 

של יערות באזור על ידי קק"ל.
כן נמצא שהשתנתה חלוקת הגשמים בחודשי החורף: 
הובחנה עלייה בחודשים אוקטובר ומרץ ואף באפריל, וירידה 
בחודשים נובמבר־דצמבר, כך שלמעשה מתחילה עונת 

החורף מאוחר יותר.
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 מענה לסטנדרטים
4. 1. ב. התלמידים יכירו שינויים בכדור הארץ ותופעות 
מחזוריות הקשורות בתנועות כדור הארץ ויבינו את 

השפעתם על מרכיביו החיים והדוממים.
ציון דרך 6: התלמידים יתארו תופעות הקשורות במזג 
האוויר ובשינויים שבו ביחס ל: טמפרטורה, רוחות, 

משקעים )גשם שלג, ברד(, סוגי עננים.

 הכוונה פדגוגית
המרכיב המרכזי במד טמפרטורה הוא צינור המלא בנוזל 
שנפחו משתנה בהשפעת הטמפרטורה. במד טמפרטורה 
רפואי משתמשים בכספית, ואילו במד טמפרטורה מעבדתי 
משתמשים באלכוהול. עם העלייה בטמפרטורה גדל נפחם 
של הנוזלים והם עולים בעמוד הנוזל. ירידה בטמפרטורה 
גורמת לירידה בנפחם וגובהם בעמוד הנוזל פוחת. מתרגמים 
את השינוי בגובה הנוזל בצינורית ליחידות של מעלות. יש 
להסביר בכיתה, באמצעות ציור מד הטמפרטורה, את 

המונחים החדשים הנלמדים כאן: 
• שנתות )ֶשנֶת(,

• צינורית )צינוריות(,
• מעלות )מעלה(.

לוח השנתות דומה במבנהו לזה של סרגל.
בסרגל כל יחידה שווה למילימטר אחד. במד הטמפרטורה 
שווה כל יחידה למעלה. כדי לדעת מה הטמפרטורה, 
בודקים לאיזו שנת הגיע הנוזל בצינורית. בדרך כלל נהוג 
לכתוב בלוח יחידות של עשרות, ולסמן בקו ארוך יותר 
יחידות של 5 מעלות, בדיוק כמו בסרגל. ברוב מדינות 
העולם וגם אצלנו מקובל הסולם שפיתח צלסיוס, ולכן 
כל מעלה נקראת בשם מעלה צלסיוס. אנחנו מרחיבים 

על כך מעט יותר בפינה, לדעת עוד.

לשאלה א
זוהי שאלה קלה שכל מטרתה להבטיח שהתלמידים 
מבינים את המבנה של מד הטמפרטורה ויודעים את 

השמות של החלקים השונים.

לשאלה ב
התלמידים יכולים לצבוע את החלקים על פי הציור או 
בכל צבע אחר שנראה להם. אבל כדאי שיתנו את דעתם 
לכך שצבע כהה מדי של לוח השנתות יקשה על קריאת 

הטמפרטורה.

לשאלה ג
התלמידים צריכים להבין את הקשר בין עלייה בטמפרטורה 
לעלייה בגובה עמוד הנוזל בצינורית ולהפך. תחילה הם 
מקבלים שאלה סגורה ומתבקשים לסמן בה את התשובה 
הנכונה - עלייה בעמוד הנוזל פרושה עלייה בטמפרטורה.
אחר כך הם מתבקשים לבחור בחץ המתאים כדי לסמן 
מה קורה כשהטמפרטורה יורדת. שתי צורות הצגה של 
השינוי בגובה עמוד הנוזל יסייעו להבהיר את הקשר שבין 
שני הדברים. התלמידים מכירים ביחידה זו מכשיר מדידה 
מדעי, מד טמפרטורה. במד הטמפרטורה יש לוח ועליו 
מסומנות שנתות, שכל אחת מהן מציינת מעלה אחת. 
בדרך כלל במרחקים של 10 מעלות רשום גם הערך 

10 וכו'(. , 20 המספרי המתאים )30 ,
לוח השנתות זהה במבנהו לסרגל. מורים שירצו בכך יוכלו 

להקדים לפעילות זו התנסות בשימוש בסרגל.

 העשרה לתלמידים 
למחשבה

א. בכיתה אשר רמת תלמידיה מאפשרת זאת:
כדאי להסביר שיש סולמות שונים למדידת הטמפרטורה:  
צלסיוס, פרנהייט וקלווין. הסולמות קרויים על שם 
ממציאיהם. כיום מקובל הסולם של צלסיוס ברוב הארצות 
בעולם. הסולם של פרנהייט מקובל בארצות הברית 

ובארצות דוברות אנגלית אחרות.
הסולם של קלווין משמש בעיקר את המדענים, משום 
שהוא מודד טמפרטורה שמעל האפס המוחלט )273- 

מעלות צלסיוס(.
במד  שונים  בנוזלים  השימוש  על  לשאול  אפשר  ב. 
הטמפרטורה: כל נוזל מתפשט במידה שונה בהשפעת 
העלייה בטמפרטורה. מה עלינו לעשות כדי להתאים 
את השינוי בנפח הנוזל לשינויים בטמפרטורה כדי לקבל 
סולם אחיד גם כשמשתמשים בנוזלים שונים? יש לכך 

שני פתרונות:

על הסרגל המספרים גדולים והחלוקה למילימטרים ברורה. 
תלמידים יכולים להחזיק ולחוש בסרגל, למדוד חפצים 

שונים, ועוד.
בשלב שני אפשר למדוד טמפרטורות בעזרת מד טמפרטורה 

ולקרוא את תוצאות המדידה.
כשמודדים טמפרטורה של האוויר בעזרת מד טמפרטורה, 
אין לחשוף אותו לקרינה ישירה של השמש שמשפיעה 
גם היא על המדידה. אפשר לעמוד כך שהגוף מצל על 
מד הטמפרטורה. רצוי להחזיקו בגובה של מטר מעל 

הקרקע.
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שימוש בצינורות רחבים או צרים יותר אם רוצים לשמור    •
על מבנה אחיד של שנתות.

התאמת המרחק בין השנתות לשינויים בגובה הנוזל.   •
צלסיוס קבע סולם שבו יש 100 מעלות: מנקודת 
הקיפאון של המים )0 מעלות( ועד לנקודת הרתיחה 
של המים )100 מעלות(. בכל נוזל שמשתמשים בו - 
יש לסמן את שתי הנקודות האלה ולחלק את המרחק 

ב־100.
ג.  אפשר להציע את הפעילות הבאה העוסקת בהתאמת 

מד הטמפרטורה למדידות שונות:
1. ָמה ּדְַעְּתכֶם: ַהִאם נִָּתן לְִמֹּדד ְּבֶעזְַרת ַמד ֶטְמֵּפָרטּוָרה   

ְרפּוִאי ֶאת ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה ַּבחּוץ? ַהְסּבִירּו.
2. ַהְקִׁשיבּו לְִתׁשּובֹות ֶׁשל ֲחֵבִרים ַּבּכִָּתה.

ַהִאם ּכָל ַהְּתׁשּובֹות וְַהֶהְסֵּבִרים ָהיּו ּדֹוִמים? ֵּכן / ֹלא    
ַמּדּוַע? ______

ַמד  ְּבֶעזְַרת  ָהֲאוִיר  ֶׁשל  ֶטְמֵּפָרטּוָרה  נְִמּדְָדה  ִאם   .3
ֶהְרָאה  ַהֶטְמֵּפָרטּוָרה  ּוַמד  ְרפּוִאי,  ֶטְמֵּפָרטּוָרה 
לְַדְעְּתֶכם  ַהִאם  ַמֲעלֹות.   35 ֶׁשל  ֶטְמֵּפָרטּוָרה 
ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה ַּבחּוץ ָהיְָתה ּבֱֶאֶמת 35 ַמֲעלֹות? נְַּמקּו 

ֶאת ְּתׁשּוַבְתכֶם.
ַהִּציעּו, ָמה ֶאְפָׁשר לֲַעׂשֹות ְּכֵדי לְבֵָרר ֶאת ַהְּׁשֵאלָה?    

מד טמפרטורה רפואי אינו מתאים למדידת טמפרטורת    
האוויר, משום שטווח המדידה שלו מוגבל. הוא מותאם 
למדידת טמפרטורת הגוף המשתנה בטווח צר יחסית 
- בין 36 ל־42 מעלות. ואילו טמפרטורת האוויר 
משתנה בטווח רחב הרבה יותר: היא יכולה להיות 
40, ולהגיע גם ליותר מ־45 מעלות. לכך מתאים 
מד טמפרטורה של מזג אוויר או מד טמפרטורה 

מעבדתי.

 מענה לסטנדרטים
4. 1. ב. התלמידים יכירו שינויים בכדור הארץ ותופעות 
מחזוריות הקשורות בתנועות כדור הארץ ויבינו את 

השפעתם על מרכיביו החיים והדוממים.
ציון דרך 7:

התלמידים יתנסו באמצעי מדידה לאפיון מזג האויר )כגון: 
מד טמפרטורה ושבשבת(, ויאספו נתונים המבטאים 

מעקב אחר שינויים במזג האוויר.

 הכוונה פדגוגית
הטמפרטורה בבית שונה מזו שבחוץ מכמה סיבות:

 1. קירות הבית מבדדים את הסביבה הפנימית ומונעים 
 זרימה חופשית של אוויר. מידת הבידוד תלויה בתכונות 
 החומר )יש הבדלים בין בתי עץ לבתי אבן ובעובי 
 הקירות.( בעבר נהגו לבנות בארץ קירות חיצוניים עבים 
 מאוד כדי להשיג בידוד טוב. לפעמים גם בונים שני 
 קירות נפרדים וביניהם שכבת אוויר שהוא חומר מבדד 
יעיל )רק כשיש זרימה חופשית של אוויר, מתפזרהחום 

האגור בו(.
2. הקירות עצמם קולטים חום מהסביבה )בתוך הבית 
או מחוץ לבית( ופולטים חום אל הסביבה. ולכן קורה 
לא פעם שבחוץ קריר ובבית חם ולהפך. למשל 
לפנות ערב בימי קיץ בחוץ נעשה קריר יותר ואילו 
בבית חם משום שהקירות פולטים את החום שקלטו 

במשך היום. 
לכן, כאשר מודדים את טמפרטורת האוויר למעקב 
אחרי מזג האוויר, יש לבצע את המדידה מחוץ לבית, 
אך במקום מוצל שכן קרינה ישירה של השמש 
מחממת את הנוזל שבתוך מד הטמפרטורה ומעוותת 
את המדידה. אם רוצים להתקין מד טמפרטורה על 
קיר חיצוני, יש להתקין אותו במקום שאינו מקבל 

קרינת שמש ישירה.

פעילויות נוספות
מורים שירצו בכך ורמת התלמידים מתאימה יכולים לפעול 

בפעילות זו:
ַמְׁשוִים ּבֵין ַמּדֵי ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה 

פעילות השוואה על ידי השלמה. 
זו פעילות ברמת קושי נמוכה. תלמידים שיתקשו אף בביצוע 

פעילות זו יוכלו להיעזר במאגר מלים שהמורים יכינו. 
1. ְּבַמד ֶטְמֵּפָרטּוָרה ְרפּוִאי ֶאְפָׁשר לְִמֹּדד ֶטְמֵּפָרטּורֹות 

ֵמ _____ ַמֲעלֹות ַעד ______ ַמֲעלֹות.  
2. ְּבַמד ֶטְמֵּפָרטּוָרה ַמְעַּבְדִּתי ֶאְפָׁשר לְִמּדֹד ֶטְמֵּפָרטּורֹות 

ֵמ_____ ַמֲעלֹות ַעד ______ ַמֲעלֹות.  
3. ְּבַמד ֶטְמֵּפָרטּוָרה ּדִיגִיָטלִי ּבְִמקֹום ְׁשנָתֹות מֹוִפיַע ____

ַהְּמַצּיֵן ֶאת ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה.
4. ּבְַמד ֶטְמֵּפָרטּוָרה ַהְּמַׁשּנֶה ֶצבַע ּבְִמקֹום ְׁשנָתֹות יֵׁש __ַהְּמַצּיֵן 

ֶאת ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה.
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 הכוונה פדגוגית
התנסות מעשית במדידת טמפרטורה

לשאלה ב
כאמור מד טמפרטורה שנחשף לקרינת שמש ישירה 
מראה טמפרטורה שונה מהמדידה שמבצעים בצל. 
כדי למנוע השפעה של הקרינה על המדידה, נוהגים 
למדוד טמפרטורה במקום מוצל בכניסה למבנה או 
בצלו של עץ )אך לא במקום שלא מגיעה אליו קרינת 

שמש כמובן(.

לשאלה ג
התלמידים מתנסים באיסוף נתונים מסודר.

הם מתבקשים למדוד טמפרטורה שלוש פעמים ביום, 
בשעות שונות.

אם אין לתלמידים מדי טמפרטורה בבתים, אפשר למדוד 
בבוקר ובצהריים.

אם יש פעילות בבית הספר בשעות אחר הצהריים, 
אפשר למנות תורנים שימדדו את הטמפרטורה גם 
בשעות אלה. הטמפרטורה משתנה במשך היום, וגם 
במשך היממה )בלילה נמדדת בדרך כלל טמפרטורה 

נמוכה מזו שבצהריים למשל(.
כדאי להשוות בין נתונים שנאספים על ידי תלמידים שונים 
וכך להראות שיש הבדלים ושריבוי מדידות מאפשר לנו 

לקבל תוצאות מדויקות יותר.
כדי לקשר בין המדידה לתחושה - התלמידים מתבקשים 
גם לרשום מה חשו בטמפרטורות שונות: מתי התחושה 

הייתה שחם, מתי התחושה הייתה שקר.
יש לזכור ששעל פני עורנו פזורים חושים לטמפרטורה 
)חום, קור( אך הם נותנים לנו רק מדד השוואתי: אם 
נשים את כפות הידיים בשתי טמפרטורות שונות, נוכל 
לקבוע היכן הטמפרטורה גבוהה יותר מהשנייה. אך איננו 

יכולים לקבוע בדיוק מהי הטמפרטורה.

למסקנות
בכל עונות השנה הטמפרטורה משתנה במשך היממה 

אבל מידת השינוי אינה קבועה כמובן.
בדרך כלל בבוקר ובערב קריר יותר ואילו בשעות הצהריים 

חם יותר.
הטמפרטורה בשמש גבוהה תמיד מזו שבצל כאמור 

בגלל הקרינה הישירה של השמש.
טמפרטורות שהן נעימות לנו הן בדרך כלל בטווח שבין 

20־25 מעלות.
ב־10 מעלות מרגישים שקר.
ב־35 מעלות מרגישים שחם.

 °C ,טמפרטורה יום בשבוע

ערב צהריים בוקר

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

טבלה לאיסוף נתונים במשך שבוע
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 מענה לסטנדרטים
1.1.א. התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות 
במיומנויות של טיפול במידע בתחומי המדע והטכנולוגיה: 

איסוף, הערכה, עיבוד וייצוג המידע והידע.
1.4.ב. התלמידים יתארו תופעות הקשורות במזג האוויר 

ובשינויים שבו ביחס לטמפרטורה.

 הכוונה פדגוגית
היחידה מציגה לפני  התלמידים מדי טמפרטורה שונים 

הנמצאים בשימוש לצרכים שונים:
למדידת טמפרטורת הגוף, למדידת טמפרטורת האוויר 
)מד טמפרטורה של מזג האוויר(, ולמדידת הטמפרטורה 

של חומרים שונים )מד טמפרטורה מעבדתי(.
המטרה היא להראות שבכולם משתמשים באותו עקרון 
מדידה, אך כל אחד מותאם לצרכים שונים. כאמור, מדי 

הטמפרטורה השונים מותאמים לטווחי מדידה שונים.
במעבדה מודדים טמפרטורות של חומרים בטווח 
רחב יותר מאשר שינויים בטמפרטורה של מזג האוויר 

ובטמפרטורת הגוף.

לפעילות
המטרה היא לתרגל קריאת טמפרטורה במדי טמפרטורה 
שונים. כל אחד מהם מציג את הטמפרטורה בשיטה 
קצת שונה: מד טמפרטורה רפואי של כספית, מד 
טמפרטורה של מזג אוויר ומד טמפרטורה מעבדתי 

נעזרים בשנתות.
מד טמפרטורה דיגיטלי מציג את הערך המספרי של 
הטמפרטורה הנמדדת. הוא מאפשר דיוק רב יותר במדידה 

)חלקי מעלה(.
מד טמפרטורה בצבעים - נותן טווח על פי הצבע 

שנרשם. הוא גם פחות מדויק.

לסיכום הלמידה אפשר לסכם עם התלמידים:
ֲאנְַחנּו נֱֶעזִָרים ְּבַכָּמה סּוגִים ֶׁשל ַמּדֵי ֶטְמֵּפָרטּוָרה:

ַמד ֶטְמֵּפָרטּוָרה ְרפּוִאי ְּכֵדי לְִמֹּדד ֶאת ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה   •3
ֶׁשל ַהּגּוף.  

ַמד ֶטְמֵּפָרטּוָרה ַמְעּבְַדִּתי ּכְֵדי לְִמּדֹד ּבַַּמְעּבָדָה ֶטְמֵּפָרטּוָרה   •3
ֶׁשל ֳחָמִרים.  

ַמד ֶטְמֵּפָרטּוָרה לְִמִדיַדת ֶטְמֶּפָרטּוַרת ָהֲאוִיר,  •
ְּכֵדי לְִמֹּדד ִׁשּנּויִים ְּבֶמזֶג ָהֲאוִיר.  

 העשרה לתלמידים 
פעילות מתמשכת

ְמכִינִים לּוַח ֶטְמֵּפָרטּוָרה לְִמִדיָדה ְשבּוִעית
1. ָהכִינּו לּוַח ֶטְמֵּפָרטּוָרה לְִׁשְבָעה יִָמים.

ַּבֹּבֶקר  ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה  ֶאת  יִָמים  ָׁשבּוַע  ְּבֶמֶׁשְך  ִמְדדּו   .2
ּוַבָּצהֳַריִם.

3. ִרְשמּו ַּבּלּוַח ֶאת ַהֶּטְמֶּפָרטּוָרה ֶשְּמַדְדֶּתם ְּבכָל יֹום: 
ַּבֹּבֶקר, ַּבָּצהֳַריִם.

מסקנה:
לְַאַחר ֶׁשָּמַדְדנּו ֶאת ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה ְּבֶמֶׁשְך ָׁשבּוַע, 

לַָמְדנּו ֶׁשַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה ִמְׁשַּתּנָה ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום. 
ָמַתי ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה נְמּוכָה יֹוֵתר? ____________________
ָמַתי ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה ּגְבֹוָהה יֹוֵתר?___________________

אפשר לבצע משימה זו כמשימה כיתתית.
למנות תורנים לכל אחד מימי השבוע.

כך אפשר להסיק מסקנה מבוססת יותר מזו של מדידה 
יומית אחת.
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 הכוונה פדגוגית
שלנו  ההתנהגות  בין  לקשר  היא  הפעילות  מטרת 
ובין התחושות שלנו המושפעות מהטמפרטורה של 

האוויר.
במדידת  התלמידים  התנסו  הקודמת  בפעילות 
הטמפרטורה בשעות שונות של היום והתבקשו לכתוב 

באיזו טמפרטורה הם חשו נוח יותר.
בפעילות זו הם מתבקשים להתייחס לתחושה בטווחים 

שונים של טמפרטורות: נמוכות וגבוהות.
הם מתבקשים לקשר את הלבוש שלנו לטמפרטורות 

של האוויר: מהו הלבוש ההולם לכל מצב.
לשאלה ב

כפעילות משלימה להתאמת הלבוש לטמפרטורות 
שונות, התלמידים צריכים לקשר בין פעולות שאנחנו 

מבצעים בטמפרטורות שונות:
כשחם נעדיף לאכול גלידה ולהפעיל מזגן כדי להוריד 

את טמפרטורת האוויר.
כשקר נעדיף לאכול מרק חם ולהפעיל תנור שיעלה את 

טמפרטורת האוויר.
התלמידים מתבקשים לנמק את תשובתם, כחלק 

מפיתוח חשיבה טיעונית.

 העשרה לתלמידים 
תוכלו להציע לתלמידים את הפעילות הבאה:

ָהכִינּו ְרִׁשיָמה ֶׁשל ּדְבִָרים ֶׁשּנִָעים לָנּו לֲַעׂשֹות ְּבֶמזֶג ֲאוִיר ַחם 
ּוְרִׁשיָמה ֶׁשל ּדְבִָרים ֶׁשּנִָעים לָנּו לֲַעׂשֹות ְּבֶמזֶג ֲאוִיר ַקר. 

ּדְבִָרים ֶׁשּנִָעים לָנּו לֲַעׂשֹות

ְּבֶמזֶג ֲאוִיר ַקרְּבֶמזֶג ֲאוִיר ַחם
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 הכוונה פדגוגית
מדידת טמפרטורת הגוף היא פעילות העשרה ואפשר 

להציע אותה כשיעורי בית.
בכל בית, סביר שנמצא מד טמפרטורה והתלמידים 

יכולים להשתמש בו. מוצע להיעזר בהורים.
כל תלמיד התנסה במדידת טמפרטורת הגוף בעיקר 

במצבים של מחלה.
כשהם  הגוף  טמפרטורת  את  מודדים  הם  עכשיו 

בריאים.
מד  באמצעות  מדידה  לתרגל  נוספת  הזדמנות  זו 

טמפרטורה והתנסות באיסוף נתונים.
כדאי להשוות בכיתה בין הנתונים שהתלמידים יאספו:

אפשר לראות שיש הבדלים בטמפרטורת הגוף של ילדים 
שונים, ודבר זה אינו מעיד על מחלות אלא על הבדלים 

בין הילדים.
הטמפרטורה הנמדדת מושפעת מהמקום בגוף שבו 

היא נמדדת:
אפשר למדוד בפה, מאחורי תנוך האוזן, בפרק היד.

בפה בדרך כלל נמדדת טמפרטורה גבוהה יותר מזו 
שמאחורי תנוך האוזן וגבוהה מזו שבפרק היד.

הטמפרטורה של הגוף עשויה להשתנות מעט במשך 
היממה, אך טווח השינויים אינו גדול.

מובן שאם מודדים טמפרטורה אחרי פעילות גופנית 
נקבל ערך גבוה יותר.

טמפרטורת הגוף שלנו יציבה יחסית ולכן אינה אמורה 
להשתנות משמעותית כשנחזור על המדידה בשעות 
שונות ביממה )אלא אם כן כאמור ביצענו קודם לכן 

פעילות גופנית או היינו במנוחה(.
לכן חשוב לחזור על מדידת הטמפרטורה באותם תנאים:

רצוי במצב מנוחה.
זו נקודה חשובה לדיון: אם רוצים להשוות בין תוצאות מדידה 

שונות צריך לבצע את המדידה באותם התנאים.
הגוף שלנו שומר על טמפרטורה יציבה ולכן ביום חם 

וביום קר הטמפרטורה לא תשתנה.

לדמותו של סביבני
כדאי גם להתייחס לשאלה של סביבני:

הוא  הדבר  פירוש  האם  עולה,  הגוף  טמפרטורת  אם 
שאנחנו חולים?

כדאי לציין שטמפרטורת הגוף יכולה לעלות ביום חם 
גופנית  פעילות  בעקבות  או  מספיק  שותים  לא  אם 

מאומצת.

 העשרה למורים 
אנחנו שייכים לבעלי החיים בעלי היכולת לווסת את 

טמפרטורת גופם )לכאן שייכים העופות והיונקים(.
רוב בעלי החיים אינם יכולים לווסת את טמפרטורת הגוף 
שלהם והם תלויים בטמפרטורת הסביבה. לכן רואים חרדון 
שמתחמם בשמש, ומסיבה זו נחשים פעילים בקיץ ואילו 

בחורף הם מסתתרים במחילות מתחת לקרקע.
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 מענה לסטנדרטים
1.4.ב. התלמידים יתארו תופעות הקשורות במזג האוויר 

ובשינויים שבו ביחס לרוחות.

 הכוונה פדגוגית
תנועה של אוויר יוצרת רוחות. לרוחות יש השפעה על 
תנאי מזג האוויר: על הטמפרטורות, על הסעת עננים 

וירידת משקעים.
לרוחות יש השפעה גם על תופעות שונות כמו אובך.

אנחנו פותחים את היחידה בתמונות שמגרות את הילדים 
לחשיבה: מה גורם לתופעות שרואים בתמונות?

בכל המקרים גורמת הרוח לתנועה: דגל מתנפנף ברוח, 
מטרייה מתהפכת ברוח חזקה, עפיפונים נישאים בשמים.
הרוחות יכולות להיות חזקות ולהניע גם גופים גדולים 

וכבדים כמו ספינות או גלגלים של טחנות רוח.
האדם למד לרתום את הרוח למטרות רבות עוד לפני 
שנים רבות: להנעת סירות מפרש וספינות, לטחינת גרגרי 
חיטה, לשאיבת מים. גם היום אנחנו עושים שימוש נרחב 

ברוחות. בכך עוסקת הפעילות שבעמוד 71.

 העשרה למורים 
על טחנות רוח

טחנות הרוח הראשונות הופיעו באמצע  המאה ה־13. הן 
ביותר הוא טחנת עמוד.  בנויות מעץ. הסוג המוקדם  היו 
לחלק  המאפשר  אנכי  בעמוד  נתמכות  שלה  הקורות 
יסתובבו  שהכנפיים  כך  להסתובב  המבנה  של  המרכזי 
בדרך  גלימה,  טחנות  לשימוש  נכנסו  יותר  מאוחר  ברוח. 
כלל מקורות בסכך, והן המראה הנפוץ ביותר: הן ניצבות 
יכול  )הכיפה(  העליון  החלק  רק  לבנים,  של  בסיס  על 

להסתובב ברוח. 
טחנת  שמן,  טחנת  תעשייתיות:  תחנות  היו  בהולנד 
מנסרה, טחנת קילוף גרגרי החיטה והשעורה וגם להסרת 
קליפת אורז. הייתה גם תחנה לייצור נייר, לטחינת טבק 
תבלינים  לטחינת  עורות,  לעיבוד  מקנבוס,  חבל  לייצור 

ולכיבוס בגדים.

שימוש באנרגיית רוח להפקת חשמל
הוא  בעולם  חשמל  להפקת  העיקרי  האנרגיה  מקור 
בשרפת דלק פוסילי: פחם, נפט וגז טבעי. אלא ששרפתם 
גורמת זיהום אוויר קשה והם גם מידלדלים במהירות. יש 
הסבורים שבתוך כמה עשרות שנים יפחתו כמויות הנפט 
באופן ניכר. כדי למצוא חלופות מתאימות מפתחים כבר 
מתכלים  שאינם  כאלה  חלופיים,  אנרגיה  מקורות  שנים 
כמו למשל: אנרגיה גרעינית, אנרגיית שמש, אנרגיית מים 
ואנרגיית רוח. בצרפת מבוססת כמעט כל הפקת החשמל 

שאירע  זה  דוגמת  אסונות  גרעיניים.  כורים  על  במדינה 
בצ'רנוביל הרתיעו מדינות רבות משימוש במקור אנרגיה 
זה. יש גם בעיה חמורה של פינוי הפסולת הרדיואקטיבית 
הנוצרת בתהליך. לכן השימוש באנרגיה גרעינית להפקת 

חשמל לא התרחב במידה ניכרת בשנים האחרונות.
באנרגיה  מוצלח  שימוש  נעשה  שנים  עשרות  כבר 
המתקבלת ממפלי מים: על רוב הנהרות הגדולים בעולם 
הקימו סכרים שמאחוריהם נוצרו אגמים ענקיים )מאגרים 
חשמל.  להפקת  מנוצלת  במפל  המים  נפילת  מים(.  של 
הינג  נהר  על  ענקיות  חשמל  תחנות  מקימים  הסינים 
יש מחיר  זה במים  צה העובר בתחומם. אלא שלשימוש 
נאלצים  אנשים  נפגעים.  אדירים  שטחים  יקר.  סביבתי 
להתפנות מיישובים רבים. לא ברורה גם ההשפעה ארוכת 
מגבירים  שהם  הטוענים  יש  הסכרים.  הקמת  של  הטווח 
את הסיכוי לרעידות אדמה כי המאגרים הענקיים יוצרים 

לחץ עצום על הקרקע.
אנרגיית השמש היא מקור אנרגיה יעיל בארצות שיש בהן 
שמש ימים רבים בשנה. גרמניה ויפן הן המובילות בעולם 
בתחום זה. הגגות של מבני ציבור רבים צופו בקולטי שמש 
מתקדמים וכך המבנים האלה מספקים את צורכי האנרגיה 
שלהם לתאורה ולחימום. גם בישראל נעשה שימוש נרחב 
באנרגיית השמש, אם בהתקנת קולטי שמש לצורך חימום 
מים )יש חוקים מחייבים בנושא זה בישראל( ואם בהקמת 
שטחי קולטים שמספקים אנרגיה להפקת חשמל מהשמש. 
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לאחרונה הוקם בנגב מתקן גדול להפקת חשמל.
בגלי  באנרגיה הטמונה  בעולם להשתמש  ניסיונות  נעשו 
הים או בגאות ושפל במקומות בעולם שיש בהם הבדלים 
ניכרים במפלס הים בשני המצבים. אלא שתרומתם היא 

כיום שולית בלבד.
באנרגיית  נרחב  שימוש  נעשה  בעולם  רבות  במדינות 
הרוח, במקומות שנושבות בהם רוחות חזקות )81 קמ"ש 
לפחות( ימים רבים בשנה. כדי להפיק אנרגיית רוח בונים 
הטורבינות  כנפי  את  מניעה  הרוח  מיוחדות:  טורבינות 

והתנועה מפעילה גנרטור וכך מפיקים חשמל.
פיתוח אנרגיית רוח התחיל כבר בשנות ה־60 של המאה 
ה־20 ונמצא בתאוצה רבה. עיקר המאמץ מופנה לפיתוח 
טורבינות שיופעלו בקלות רבה יותר על ידי הרוח )בונים 
אותן מחומרים קלים וחזקים( ולשפר את יעילות התהליך 
נעזרים  בעולם  רבים  נידחים  במקומות  חשמל.  להפקת 

באנרגיית רוח כדי לקבל חשמל לצרכים ביתיים.
כדי להפיק כמויות גדולות של חשמל מקימים חוות רוח - 

עשרות ואף מאות טורבינות זו לצד זו.
גם  אך  רוח,  באנרגיית  בשימוש  מובילות  אירופה  ארצות 
בארצות הברית הוקמו חוות רוח גדולות. חוות הרוח הגדולה 
ביותר בעולם מצויה בארצות הברית במקום שנקרא בשם 
ויכולים  טורבינות  יותר מ־7000  בה  יש  "מעבר אלטמן". 

להפיק במקום כמיליארד קילוואט שעה!
שבגולן  בעיסאניה  רוח  חוות   2002 בשנת  הוקמה  בארץ 
איכות  נוספות. שוחרי  חוות  ומתוכננת הקמתן של שתי 
הסביבה מתנגדים להקמתן משום שהן פוגעות בנוף וגם 
משום שקשה לטפל בפסולת הנותרת מטורבינה שיצאה 

מכלל שימוש.

 מענה לסטנדרטים
1.1.א. התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות 

במיומנויות של טיפול במידע.
1.1.ב. התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות 
במיומנויות חקר תוך הפעלה של חשיבה ביקורתית 

וחשיבה יצירתית. 

 הכוונה פדגוגית
הפעילות מציגה תועלת שאנחנו מפיקים מהרוח:

מייבשים כביסה ברוח.
מפיקים חשמל באמצעות חוות רוח.

בפעילות ספורטיבית מסוגים שונים: גלישה במים, 
גלישה באוויר, שיט.

בהמשך - מוצעת פעילות העוסקת בחיבור שאלות 
הקשורות לרוח.

התלמידים מתבקשים להציג את השאלות בכיתה ולבחון 
את התשובות שקיבלו מחברים לכיתה: האם הן עונות 

על מה שמעניין אותם.
הם מופנים לחפש מידע משלים על שאלות שלא קיבלו 

מענה הולם מחברים אחרים.
פעילות זו מעודדת עבודה כיחידים וכצוותים ומפתחת 

מיומנויות של שאילת שאלות וטיפול במידע.

 העשרה לתלמידים 
משחק:

המורים יוכלו להכין משחק סולמות וחבלים.
 על מסלול מתפתל מסומנים 40 ציוני דרך במספרים 

)מ־1 עד 40(.
הילדים הולכים במסלול.

ליד מספר 4: נושבת רוח חזקה חכו תור אחד.
ליד מספר 8: עוד מעט ירד גשם, מהרו והתקדמו שני 

צעדים.
ליד מספר 12: הדגל מתנופף ברוח. חבשו כובע וחכו תור 

אחד.
ליד מספר 15: חוט העפיפון נקרע. העפיפון מתעופף ברוח. 

לאן? עד שתמצאו את העפיפון חכו תור אחד.
ליד מספר 20: אנחנו נעזרים ברוח ומתקדמים שלושה 

צעדים קדימה.
ליד מספר 24: הרוחות נושאות חול ואבק, היכן להסתתר? 

חזרו צעד אחד אחורה.
ליד מספר 28: הכביסה מתנופפת ברוח. אנחנו ממהרים 

להסירה מן החבל. חכו תור אחד.
ליד מספר 34: השיער מתנופף ברוח. אני מתעכב/ת 

ומחפש/ת סרט לשיער. חכו תור אחד.
ליד מספר 38: הגענו הביתה, סגרנו את החלונות ואנחנו 

מוגנים מפני הרוח. התקדמו למספר 40.
מנצח מי שהגיע ראשון הביתה.
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 הכוונה פדגוגית
ביחידות הקודמות הוצגה התועלת שאנחנו מפיקים 
מרוחות. אך רוחות חזקות עלולות להיות גם הרסניות.

ברוחות  הקשורות  תופעות   4 מציגות  התמונות 
חזקות: 

• חוטי חשמל נקרעים; לפעמים גם נשברים עמודי 
החשמל )כאשר נושבת רוח סוערת במיוחד(. 

• הצפה - רוחות חזקות כרוכות לא פעם גם בגשמים 
חזקים המציפים שטחים גדולים. 

עצים נשברים ברוחות חזקות; מטוסים מתקשים   •
לנחות.

• טורנדו, סערות רבות עוצמה אחרות - בארץ אין למזלנו 
סערות קשות כמו טורנדו, סערות שהורסות בתים שלמים 

ולפעמים אזורים שלמים.

 העשרה לתלמידים 
העשרה לשונית

ְמַכּנִים ֶאת ָהרּוַח ְּבכִּנּויִים ׁשֹונִים לְִפי ַהּכִּוּון ֶׁשִּמֶּמּנּו ִהיא 
נֹוֶׁשבֶת.

רּוַח יָם - רּוַח ֶׁשּנֹוֶׁשבֶת ִמּכִּוּון ַהּיָם
רּוַח ָקִדים - רּוַח יְֵבָׁשה )ַחְמִסין(, ּבָָאה ִמּכִּוּון ַהִמְדּבָר

רּוַח ְמצּויָה - רּוַח ְרגִילָה, ֶׁשֵאינָּה ֲחזָָקה

ַעל ההּוִריָקן - סּוָפה ֲחזָָקה ְמאֹוד, ַהּנָָעה ּבְִמִהירּות ּגְדֹולָה 
ְמאֹוד. ִהיא נָָעה ְּבצּוַרת ַמְעּגָל ֲענָק )ַּכָּמה ְמאֹות ִקילֹוֶמְטִרים( 
וְיֹוֶצֶרת ְמַעְרּבֹולֹות ּבֲָאוִיר. ַהּסּוָפה ּפֹוגַַעת ְּבֶדֶרְך ְּכלָל ּבֲָאזֹוִרים 
ֶׁשּלְיַד חֹוֵפי ָהאֹוְקיָנֹוִסים. ִהיא יֹוֶצֶרת ּגַּלִים ּגְבֹוִהים ְמאֹוד 
ֶׁשּיְכֹולִים לְַהּגִיַע לְֹגַבּה 8 ֶמְטִרים וְֵהם ְמִציִפים ֶאת ַהחֹוף. 
ָהרּוַח נֹוֵׂשאת ִעָּמּה ּגַם ֲענָנִים ַרּבִים ּומֹוִרידָה ּגְָׁשִמים ֲחזִָקים. 

ַההּוִריָקן נֹוָצר ְּבֶדֶרְך ְּכלָל ְּבסֹוף ַהַּקיִץ ּובְִתִחּלַת ַהְּסָתו. 
ְסָערֹות ּכֵָאּלֶה נֹוָצרֹות ּבְִמקֹומֹות ׁשֹונִים ּבָעֹולָם.

ַעל הטֹוְרנָדֹו - טֹוְרנָדֹו הּוא ִמּלָה ּבְִסָפַרּדִית ֶׁשֵּפרּוָׁשּה - 
סּוַפת ְרָעִמים. זֹוִהי רּוַח ֲחזָָקה ְמאֹוד, ֶׁשּנֹוֶצֶרת ַרק ֵמַעל 
ַהּיַּבָָׁשה ]ְּבנִּגּוד לַהּוִריָקן ֶׁשּנֹוָצר ֵמַעל לַּיָם[ . ִהיא נָָעה ּבְִתנּוָעה 
ִסיבּובִית וְיֹוֶצֶרת צּוַרת ַמְׁשֵּפְך ַצר ֵמַענְנֵי ַהְּסעָָרה ֵמַעל לַַּקְרַקע. 
ַהּסּוָפה ִמְתַקּדֶֶמת ּבְִמִהירּות ֲעצּוָמה וִיְכֹולָה לְַהּגִיַע לַ־500 
ִקילֹוֶמְטִרים ְּבָׁשָעה. ִהיא נָָעה ְּבתֹוְך ַהּיַּבָָׁשה וְהֹוֶרֶסת ּכָל ָמה 

ֶׁשּנְִמָצא ְּבַדְרּכָּה.

ֶבת ְבׁשֶ ת ׁשַ ִנּיַ ּבְ
ָמה צִָריְך?

1. נְיַר ְּבִריְסטֹול
2. ִמְסָּפַריִם

3. ּדֶבֶק ְּפלְַסִטי
4. ִסּכָה אֹו ַמְסֵמר ַצר וְָאֹרְך

5. ַמֵּקל ּדַק ֶׁשֶאְפָׁשר לְִתֹקַע ּבֹו ֶאת ַהַּמְסֵמר
6. ְׁשנֵי ֲחרּוזִים ְקַטּנִים

ָמה עֹוִׂשים?
ּגִזְרּו ֶאת ַהְּבִריְסטֹול לְִפי ַהִּצּיּור, ראו תרשים בעמוד 95. א. 

ְּבֶדֶבק  ַהְּקָצוֹות  ֶאת  וְַהְדּבִיקּו  ַהְּבִריְסטֹול  ֶאת  ַקְּפלּו  ב. 
ְּפלְַסִטי. 

ַהְׁשִחילּו ַעל ַהִּסּכָה ָחרּוז ֶאָחד. ג.  
ד.  נְַּקבּו, ְּבֶעזְַרת ַהִּסּכָה, ֶאת ַהַּׁשְבֶׁשבֶת וְַהְׁשִחילּו ֶאת ַהִּסּכָה 

ִעם ֶהָחרּוז ָהִראׁשֹון. 
ַהְׁשִחילּו ֶאת ֶהָחרּוז ַהֵּׁשנִי. ה. 

נֲַעצּו ֶאת ַהַּׁשְבֶׁשבֶת ֶׁשּלָכֶם ַעל ַהַּמֵּקל.  ו.  
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 מענה לסטנדרטים
מזג  לאפיון  מדידה  באמצעי  יתנסו  התלמידים  1.4.ב. 

האוויר )כגון שבשבת(.

 הכוונה פדגוגית
הרוח מביאה תועלת אך יכולה גם לגרום נזק.

לכן עלינו למדוד עד כמה הרוח חזקה.
גם לכיוון הרוח יש חשיבות רבה.

שני אמצעים משמשים אותנו במעקב אחרי הרוח:
שרוולי רוח שמתנפחים בהשפעת הרוח - מלמדים על 

כיוון הרוח ועד כמה היא חזקה.
מדידה מדויקת יותר של עוצמת הרוח היא באמצעות 
שבשבת או מכשירי מדידה משוכללים יותר - מדי רוח, 

שנותנים ערכים בקמ"ש.
כדי לא להקשות, איננו משתמשים במונח - עוצמת 

רוח או מהירות רוח שמבטאים בקמ"ש.
השתמשנו במינוח - מדידה עד כמה הרוח חזקה.

ייתכן שהתלמידים מכירים את מהירות הנסיעה של 
המכונית הנמדדת בקמ"ש.

אפשר להסביר שגם כדי לדעת עד כמה הרוח חזקה 
מודדים אותה באופן דומה. 

הרוח נעה לפעמים במהירות גדולה מזו של כלי רכב 
מהירים!

רוח כזו יכולה להיות הרסנית מאוד.
לשבשבת 4 זרועות. למדידת עוצמת הרוח בשבשבת - 
מחברים את הזרועות למתקן שהופך את התנועה 
הסיבובית של השבשבת לזרם חשמלי וזה מתורגם 

ליחידות של מהירות.

לשאלה א
התלמידים מתבקשים למצוא את כיוון הרוח על פי 

תמונות. 
כמו בשרוול רוח גם כאן, הרוח נושבת בכיוון מנוגד לזה 
שבו השרוול מתנפח. כך למשל רוח צפון מערבית תגרום 

לשרוול להתנפח בכיוון דרום מזרח.

לשאלה ב
ככל שהשרוול נפוח יותר הרוח חזקה יותר. כך גם בחפצים 

שהרוח מנפחת כמו המפרש.
לכן הם נותנים לנו מדד עד כמה הרוח חזקה, אבל מובן 

שמדידה זו אינה מדויקת.
לשם כך נחוצים מכשירים שנותנים לנו ערכים מדויקים, 

כמו שבשבת או מד רוח דיגיטלי.

ְמִדיַדת רּוַח ִעם ַהַּׁשבְֶׁשבֶת ֶׁשּלָנּו
 1. ְצאּו ִעם ַהַּׁשְבֶׁשבֶת ַהחּוָצה. ָמה ָקָרה לַַּׁשְבֶׁשבֶת? ______
__________________________________________
 2. ָמַתי ִהְסּתֹוְבבָה ַהַּׁשְבֶׁשבֶת ַמֵהר? ________________
 ָמַתי ִהְסּתֹוְבבָה ַהַּׁשְבֶׁשבֶת לְַאט?_________________
ָמַתי ַהַּׁשְבֶׁשבֶת ֹלא ִהְסּתֹוְבבָה ְּכלָל? ______________

מסקנה: 
ַהַּׁשְבֶׁשבֶת ַמְצּבִיָעה ַעל ּכִּוּון ָהרּוַח ַהּנֹוֶׁשבֶת.

ַּכֲאֶׁשר ָהרּוַח ְמַׁשּנָה ֶאת ּכִּוּונָּה, 
ְמַׁשּנָה ּגַם ַה__________ ֶאת ּכִּוּונָּה.

ַׁשְבֶׁשבֶת ּגַם ַמְרָאה ַעד ַּכָּמה ָהרּוַח ֲחזָָקה. 
ַּכֲאֶׁשר ַהִּסיבּובִים ְמִהיִרים, ָהרּוַח ______.

ַּכֲאֶׁשר ַהִּסיבּובִים ִאִּטּיִים, ָהרּוַח ______.
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 מענה לסטנדרטים
1.4.ב. התלמידים יתארו תופעות הקשורות במזג האוויר 

כגון סוגי עננים.

 הכוונה פדגוגית
לשאלות א־ג

השאלות עוסקות בתצפית בעננים.
התלמידים צריכים לשים לב גם לצורת העננים: איזה 

סוג של עננים הם רואים? 
כמה עננים יש בשמים - האם הם מכסים לגמרי את 

השמים או רק חלקית? 

לשאלה ד
התלמידים מתבקשים לצייר את צורת העננים כך שיוכלו 
להשוות אותה לתמונות שבספר ולהגדיר יותר במדויק 

את צורתם.
המיומנות של תיעוד באמצעות ציור אינה קלה.

לשאלה ה
זו שאלת הבנה שהיא פועל יוצא של התצפית שנערכה 

בשאלות א, ב, ג.

 העשרה למורים 
כיצד נוצרים עננים?

שהגיעו  מים  אדי  אתו  ונושא  מעלה  כלפי  נע  חם  אוויר 
כשאדי  ביבשה.  מים  ומגופי  מהאוקיינוסים  לאטמוספרה 
המים מתקררים הם מתעבים מחדש לנוזל מים ונוצרות 
גשמים  מורידים  שאינם  בעננים  קטנות.  מים  טיפות 
מגיע גודלן של טיפות המים הזעירות לפחות ממיליונית 

המילימטר )גודלה של טיפת גשם הוא כמילימטר אחד(.
של  לנוכחותם  הודות  באטמוספרה  מתעבים  המים  אדי 
חלקיקים מוצקים זעירים )גודלם נע בין אלפיות המילימטר 
אבק,  בחלקיקי  בעיקר  מקורם  המילימטר(.  עשיריות  ועד 
פני  משטח  שהגיעו  בישול  מלח  תרסיסי  או  וולקני  אפר 
כדור הארץ - מהיבשות ומהאוקיינוסים. כשמולקולות מים 
המצויות באדי המים מתנגשות בחלקיקים אלה הן נספחות 
אליהן. כך נוצרות בהדרגה טיפונות מים זעירות )שקוטרן 

כאמור הוא כ-10 מיקרון. מיקרון שווה למיליונית המטר(.
טיפות גדולות יותר נוצרות על ידי התלכדות של טיפונות 
לכ־50  מגיע  )שקוטרן  מהן  גדולות  טיפות  עם  זעירות 

מיקרון(. התלכדות הטיפות נוצרת בשתי דרכים:
בענן שיש בו תנועת אוויר כלפי מעלה, נעות הטיפות עם 

האוויר ואוספות טיפונות זעירות שנמצאות בדרכן.
באטמוספרה  מטה  כלפי  גם  נעות  האלה  הטיפות 
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כך  במסלולן.  שנמצאות  זעירות  טיפונות  עם  ומתלכדות 
הן גדלות בהדרגה. ככל שהטיפות הגדלות שוהות באוויר 
זמן ממושך יותר הן אוספות טיפונות זעירות רבות יותר 
גדולה  טיפה  שמתקבלת  עד  יותר,  רבה  במידה  וגדלות 

שהיא כבדה ונעה כלפי מטה. זוהי טיפת הגשם.
צריכות  גשמים  המורידים  עננים  שיווצרו  שכדי  מובן 
שהעננים  ככל  מאוד.  רבות  גשם  טיפות  בהם  להצטבר 
גדולים יותר ותנועת האוויר בהם מהירה יותר, גדל הסיכוי 

להיווצרות טיפות גשם.
בגובה  הנוצרים  גבוהים  עננים  הם  )צירוס(  נוצה  ענני 
העולה על 6 ק"מ. בגובה זה הטמפרטורות נמוכות יותר 
יכול  )רדיוסם  קטנים  קרח  גבישי  אלה  בעננים  יש  ולכן 
האלה  העננים  של  צבעם  אחדים(.  למילימטרים  להגיע 
הוא לבן. הם נראים כמו פסים צרים וארוכים המשתרעים 

לאורך של מאות ואף אלפי קילומטרים.
שנמצאים  בודדים,  עננים  הם  )קומולוס(  ערמה  ענני 
לאורך  משתרעים  אינם  הם  באטמוספרה.  רב  לא  בגובה 
יש  נאה.  אוויר  מזג  ומאפיינים  במיוחד  גבוהים  אינם  רב, 

בהם רק מעט טיפות מים והם אינם יוצרים משקעים.
טיפות  מכילים  הם  גשם.  עננים ממטירי  הם  ענני שכבה 
מים וגבישי קרח. הם יוצרים שכבה עבה של עננים אפורים 
ונמצאים בגובה נמוך מעל פני  רוב השמים  המכסים את 

הקרקע. 

 הכוונה פדגוגית
הטל נוצר מאדי מים באוויר, שבטמפרטורה נמוכה 
מתעבים והופכים לטיפות מים זעירות. כשהאדים פוגעים 
בגופים קרים, כמו עלים של צמחים או כלי רכב, הם 

מתקררים, מתעבים והופכים לטיפות מים. זהו הטל.
הטקסט המובא כאן ארוך. אפשר לחלק את הטקסט 
לארבע קבוצות בכיתה. כל קבוצה תעסוק בקטע אחד 
של הטקסט, תשוחח עליו בקבוצה ותביא את המידע 

שעסקה בו לפני מליאת הכיתה.
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 מענה לסטנדרטים
1.4.ב. התלמידים יתארו תופעות הקשורות במזג האוויר 

כגון משקעים )גשם, שלג, ברד, טל(.

 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

הפעילות נועדה להבטיח שהתלמידים מכירים סוגי 
משקעים שונים ויכולים לזהות אותם על פי צורתם.

לשאלה ב
השלג הוא תערובת של חלקיקי קרח באריזה דלילה 
וכלוא בו אוויר רב, לכן הוא בעצם מבדד ויכול להגן על 
צומח מפני קור. אך כשיורדת כמות גדולה של שלג, 
הוא נערם לערמות כבדות ויכול לשבור אפילו ענפים 

גדולים של עצים.
השלג מכיל פתיתי שלג קטנים בעלי צורות יפות מאוד. 

הם קלים מאוד ולכן הם מרחפים באוויר.

לתלמידים הזקוקים לפירוט נוסף של השאלה:
 ָמה ְרִאיֶתם? _______________________________
 ָמה ֲעִׂשיֶתם? ______________________________
 ָמה ִהְרּגְַׁשֶּתם? _____________________________
ניתן להציע לתלמידים לאסוף מידע ממקורות שונים:
מספרים, מאתרי אינטרנט, או מעיתונים וכתבי עת 
שונים. מהתמונות שיאספו אפשר לבנות קולאז' על פי 

סוג המשקעים.

לשאלה ג
לברד צורה כדורית והוא מוצק וקשה. כאשר ניתך ברד 
בעוצמה רבה הוא יכול לגרום נזקים קשים לצמחים וגם 

למבנים ולמכוניות. הוא יכול גם לשבור שמשות.
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 הכוונה פדגוגית
ניתן לשוחח בכיתה על המונחים: גשומה, שחונה, שנת 
בצורת, שנה ברוכה. מדידת הגשמים בישראל מתבצעת 
כל השנה, אבל החודשים המתאימים ביותר למעקב הם 
קודם כול חודשי החורף )נובמבר־מרץ( וכן חלק מהחודשים 

של עונות המעבר )אוקטובר, אפריל־מאי(.
נדירים המקרים בישראל שבהם יורדים גשמים בקיץ. 
אבל מאחר שפיזור הגשמים משתנה לשנה ייתכן שירדו 
גשמים כבר בחודש אוקטובר ולפעמים גם בחודשים 
אפריל ומאי. בשנים האחרונות חלו שינויים בתפזורת 
הגשמים ומתברר שיורדים גשמים רבים יותר באפריל 
ובמאי לעומת ירידה בכמות הגשמים בתחילת החורף.

ניתן לצפות שהתלמידים יציעו עונות שנה ולא חודשים 
בשנה. במקרה כזה - חשוב למדוד בחורף ובתחילת 

האביב, וגם בסתיו.
כאן באה פעילות של שאילת שאלות בדרגה גבוהה 
)הערכה(. התלמידים יוכלו לאסוף את התשובות שכתבו 
חבריהם, יציינו את שם החבר שענה תשובה, ויצמידו 

את דפי התשובות למחברת.

לדיון בכיתה
בישראל יורדים גשמים רק במשך כמה חודשים בשנה, 
בעיקר בחודשים אוקטובר־אפריל, לכן כדאי לאסוף 
מי גשם בחודשים אלה. עם זאת, נוהגים לעקוב אחרי 
המשקעים כל השנה כדי לעקוב גם אחרי אירועים 
חריגים של ירידת משקעים שלא בעונות המקובלות 

)סתיו וחורף(.

לדמותו של סביבני
שאלתו של סביבני מדגישה את המונח: שנה שחונה.

על שאלתו  לענות  בכיתה  לבקש מהתלמידים  אפשר 
של סביבני.

 העשרה למורים 
כיצד בנוי מד הגשם?

למד הגשם צורה של גליל. מתקינים אותו בגובה של מטר 
אחד מעל הקרקע.

במד הגשם יש כמה מרכיבים:
1. גליל ובתוכו משורה צרה.

2. משפך שקוטרו כקוטר הגליל. הצינורית היוצאת מהמשפך 
נעוצה במשורה.

מי הגשם היורדים נאספים על ידי המשפך ומועברים 
למשורה. גובה המים במשורה, הנמדד במ"מ, מבטא את 

כמות המשקעים שירדה.
אוספים במד הגשם מים במשך כל הימים בשנה וכך אפשר 
למצוא מהי הכמות הכוללת של משקעים שירדה בשנה 

מסוימת.
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 הכוונה פדגוגית
מטרת התצפית היא להתבונן בסביבה אחרי שיורדים 
 גשמים ולהבחין בהשפעת הגשמים על מרכיבים שונים: 
בעלי  על  וגם  הצומח  על  הקרקע,  על  האוויר,  על 

החיים.
בדרך כלל האוויר נעשה צלול יותר בעקבות הגשמים 
כי טיפות המים נושאות אתן חלקיקי אבק הנישאים 

באוויר. 
בתוך היישובים קל להבחין בזרימת מים, במיוחד במקומות 
משופעים, בשולי הכבישים ועל המדרכות. בקרקע נספגים 
המים והיא נעשית רטובה. אך אם יורדים גשמים רבים יש 
זרימת מים גם על הקרקע משום שהיא אינה מסוגלת 

לספוג עוד מים.
הצמחים נרחצים בגשם ונראים נקיים ורעננים יותר.

בעלי חיים רבים מסתתרים מפני הגשם ומפחיתים 
את פעילותם. ציפורים מסתתרות בין ענפי העצים. 
 פרפרים מסתתרים בין העלים כדי שכנפיהם לא יירטבו. 

זוחלים מסתתרים מתחת לאבנים או במחילותיהם.

אחרי הגשם מתחילה לעתים פעילות של בעלי חיים, 
בעיקר ציפורים.

יש הבדלים בממצאים על פי השעות ביממה שבהם 
מבצעים את התצפית משום שבעלי חיים רבים פעילים 
רק בשעות מסוימות בלבד )ציפורים למשל פעילות 
בעיקר בשעות הבוקר כשהן מחפשות מזון, ובשעות 

הערב כשהן מתכוננות ללינת לילה(.

 העשרה לתלמידים 
ִעבְדּו ּבְִקבּוצֹות. 

ַחְּברּו יַַחד ִסּפּור ַעל ּגֶֶׁשם. ּכְִתבּו ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשּלָכֶם ַּבַּמְחּבֶֶרת. 
ַּתלְִמיד אֹו ַּתלְִמידָה יְִכְּתבּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון. ֲחֵבִרים 

ֲאֵחִרים יֹוִסיפּו עֹוד ִמְׁשָּפִטים.
ִקְראּו לְִפנֵי ַחְבֵרי ַהּכִָּתה ֶאת ַהִּסּפּור ְּבֶהְמֵׁשכִים ֶׁשִחַּבְרֶּתם.

ְּתלּו ֶאת ַהִּסּפּור ְּבִפּנַת ַהַּמּדָע ַּבּכִָּתה.
ִחְׁשבּו וְׂשֹוֲחחּו ַעל ּכְָך ַּבּכִָּתה:

ָמה קֹוֶרה ּבָָאֶרץ ְּבָׁשנִים ֶׁשֹּלא יֹוְרִדים ּבֶָהן ַהְרֵּבה ּגְָׁשִמים 
)ָׁשנִים ְׁשחּונֹות(?

ַהִאם ֶאְפָׁשר לְַהְמִׁשיְך לְִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַמיִם ְּבלִי לְַחֹסְך?

פעילות הערכה אישית )מבדק(
כתבו על דף שאלות למשל:  .1

מה ההבדל בין משקעים לגשם?  
האם המשקעים מביאים תועלת?  

התחלפו בדף השאלות עם חבר/ה לכיתה.  .2
ענו על השאלות שהחבר/ה שאלו.  .3

בדקו את התשובות בכיתה.  .4

אם לא הייתה לכם אף טעות - הדביקו סמיילי.
אם הייתה לכם רק טעות אחת או שתיים - הדביקו פרח.

הדביקו   - וללמוד  לחזור  צריכים  ואתם  זכרתם  לא  אם 
שמש.
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 הכוונה פדגוגית
השיחה בין הילדים מציגה את הפרטים הנלמדים ביחידה 

זו: מה זה מזג אוויר? 
מה המגבלות שיש במזג אוויר קיצוני? 

מה כדאי ללבוש בכל מזג אוויר? ועוד.
יש להניח שהמושג מזג אוויר אינו חדש לתלמידים. הם 
מוקפים במשך היום במידע על מזג האוויר, המגיע אליהם 
מאמצעי התקשורת האלקטרוניים השונים ובתקשורת 
הכתובה. התלמידים גם חשים את השינויים במזג האוויר 
באופן אישי. הם משנים את לבושם בהתאם למזג האוויר, 

חובשים כובע או מרכיבים משקפיים ועוד.

 העשרה לתלמידים 
 1. ניתן לבקש מהתלמידים לגזור מעיתונים שונים את תחזית 

מזג האוויר ולהביא את גזרי העיתונים לכיתה.  
 2. התלמידים יספרו היכן בדיוק הם מצאו את התחזית 
)באיזה עמוד, המיקום בעמוד(. המורה יפנה את התלמידים    
לבדוק ולעקוב במשך כמה ימים אם פרסום התחזית    
מופיע בעיתון באותו מקום. על מה זה מעיד? למה חשוב    

שהתחזית תופיע באותו מקום בעיתון?  
3. התלמידים יתבקשו להאזין לתחזית מזג האוויר  

המושמעת ברדיו או בטלוויזיה, לרשום במחברת    
את מה ששמעו ולקרוא את התחזית בכיתה.   

 4. ניתן להשוות בין התחזית הכתובה לבין התחזית באמצעי 
התקשורת האחרים.  

 5. בכיתה אשר תלמידיה משתמשים בחדר מחשבים, 
ניתן להדריך את התלמידים כיצד מוצאים את התחזית    
באינטרנט, ולבדוק במשך ימים מספר את התחזית    
באמצעי תקשורת זה. בתחילה הפעילות הזו תהיה    
מודרכת בכיתה ובשלב שני אפשר לבקש מהתלמידים    

לבדוק את תחזית מזג האוויר כשיעורי בית.  
 6. התלמידים יוכלו לעקוב אחר מרכיבי מזג האוויר ולבדוק 

מה משתנה, מה גורם לשינוי?  
 7. ניתן להכין כרטיסיות ולרשום עליהן אחד מן השינויים 

החלים במזג האוויר.   
כל קבוצה תקבל כרטיסייה שעליה כתוב:     

רוח     עננים     גשם     שמש     שלג  
כל קבוצה תכין כרזה, עבור פינת המדע, ובה יציירו את    
התופעה ויספרו על השינויים במזג האוויר החלים בעקבות    
התופעה. בסוף הפעילות ניתן להכליל: כל השינויים הללו    

יחד הם מזג האוויר.  
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 הכוונה פדגוגית
בארץ יש רשת של תחנות קבועות לאיסוף נתונים על 
מזג האוויר: טמפרטורת האוויר, הלחות היחסית שלו, 
מהירות הרוח ועוצמתה, כמות המשקעים, עוצמת 

הקרינה של השמש.
הנתונים נאספים באופן אוטומטי ומוזנים באמצעות 
מחשב למרכז המצוי בבית דגן. באמצעות הנתונים 
האלה, נוסף על נתונים המתקבלים ממקומות אחרים 

בעולם, אפשר להכין תחזית של מזג האוויר.
התחנות המטאורולוגיות מוצבות באתרים שמשקפים 

את המצב באזורים שונים בארץ. 
הסוכה המטאורולוגית מוצבת בדרך כלל בגובה של מטר 
מעל פני הקרקע. היא מבנה סגור אך מאוורר המאפשר 
חדירת אוויר פנימה כדי שזרימת האוויר תאפשר לבצע 

את המדידות הדרושות.

 העשרה למורים 
כיצד מכינים תחזית מזג אוויר?

מזג  מהו  לדעת  עלינו  אוויר,  מזג  תחזית  להכין  כדי 
האוויר במקומות רבים בעת ובעונה אחת. זאת משום 
שהאטמוספרה מתנהגת כזרם רציף. עננים וזרמי אוויר 
נעים ממקום למקום ומושפעים מהרוחות ומהתנאים 
בדרכם. אם כיוון התנועה ידוע אפשר לעקוב אחר זרמים 
אלה ולנבא מה צפוי לקרות. רוב הגשמים היורדים בארץ 
מגיעים מעננים שמגיעים מכיוון מערב ולכן מעקב אחרי 
העננים המגיעים מכיוון זה יכול ללמד על גשמים שצפויים 
לרדת. חמסינים לעומת זאת מגיעים אלינו מכיוון דרום 
ולכן אירועים מעין אלה המתרחשים באזורים  ומזרח 
 אלה ונעים לכיווננו יכולים לעזור בחיזוי חמסינים בארץ. 
כדי לאסוף נתונים על זרימת האוויר ושינויים המתרחשים 
באטמוספרה נעזרים באמצעים רבים: תצפיות יומיומיות 
בנקודות שונות בארץ )באמצעות סוכות מטאורולוגיות( 
ובעולם. מקובל למדוד נתונים אחידים בכל המקומות בעולם: 
טמפרטורת האוויר, הלחות היחסית שלו, מהירות הרוח 

102



ועוצמתה, כמות המשקעים, עוצמת הקרינה של השמש. 
הנתונים נאספים באופן ממוחשב ומוזרמים למרכזים 
לאיסוף הנתונים. נתונים אלה מלמדים את המצב בשכבות 
הסמוכות לפני הקרקע. בלונים שנשלחים לאטמוספרה 
אוספים מידע על מצב האטמוספרה בשכבות גבוהות 
יותר. לווייני מזג אוויר אוספים מידע מנקודות גבוהות עוד 
יותר באטמוספרה. לוויין הוא רכב חלל בלתי מאויש המקיף 
את כדור הארץ. לווייני מזג האוויר נמצאים בנקודה קבועה 
מעל כדור הארץ ועוקבים אחרי תופעות של מזג אוויר כגון 
תנועות עננים והתפתחות סערות באמצעות מצלמות 
המותקנות בהם. הם משדרים את הנתונים למרכזי חיזוי 

על פני כדור הארץ.
גם ישראל שיגרה לחלל לוויינים לחיזוי מזג אוויר הקרויים 

בשם עמוס.
הנתונים הנאספים מכל המקורות האלה באזורים שונים 
בעולם מועברים למרכזים בין לאומיים. שם  בונים החזאים 
מפות המתארות את מצב האטמוספרה )מפות סינופטיות(. 
בעזרת המפות אפשר לקבוע את כיוון הרוחות ולחזות את 

את מזג האוויר בטווח של ימים אחדים.

 הכוונה פדגוגית
לדיון בכיתה

כפי שהוסבר לעיל, אפשר לבנות תחזית מזג אוויר רק 
על סמך נתונים שנאספים במקומות רבים בארץ ובעולם 
והזנתם למרכז אחד שמעבד אותם ובונה באמצעותם 

תמונת מצב )מפה סינופטית(. 
איסוף נתונים במקומות בודדים לא יכול לתת תמונה 
מהימנה משום שיכולים להיות הבדלים ניכרים בין 
אזורים שונים ואי אפשר ללמוד על זרימת רוחות וכיוונן 
מאיסוף מקומי של נתונים. מידע שנאסף לאורך זמן 
רב מלמד על מגמות הקשורות באקלים. כך למשל 
אפשר לדעת עד כמה מזג האוויר היה יציב במשך כמה 
שנים, אם יש תנודות בכמות המשקעים לאורך זמן, אם 
יש תנודות גדולות בטמפרטורות בעונות שנה שונות. 
שינויים מתמשכים כמו למשל ירידה בכמות המשקעים 
הממוצעת בשנה ועלייה בטמפרטורה, יכולים ללמד על 

שינוי במגמה ולא על תופעה חד פעמית.
הלוויינים נמצאים בגובה רב מעל פני כדור הארץ ויכולים 
לצלם תופעות המתרחשות על פני שטחים גדולים מאוד. 
הם יכולים לעקוב אחרי זרימת רוחות ועננים בכיוון מסוים 
ולהזהיר מפני סופה מתקרבת. הם יכולים לצלם סערות 

שמתפתחות עוד בשלב מוקדם בהיווצרותן.

לפינה - לדעת עוד
בפינה מוצג מידע על המרכז למטאורולוגיה ולתחזית 
מזג האוויר בארץ - התחנה המטאורולוגית בבית דגן. 
כדאי להפנות את תשומת לבם של התלמידים בכיתה 
למידע זה ואולי אף להפנות אותם לחפש מידע על המרכז 
באתר האינטרנט שלהם. הם יוכלו לספר לחברים בכיתה 

מה למדו ממידע זה.
יודעים היכן  אפשר גם לשאול את התלמידים אם הם 

בארץ נמצא היישוב בית דגן.
אולי הם מכירים חזאים שעובדים במרכז המטאורולוגי? 
)לפעמים מציגים החזאים את תחזית מזג האוויר ברדיו 

והתלמידים יכולים להקשיב לה.(
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 הכוונה פדגוגית
מטרת הפעילות היא לפתח מיומנות של איסוף מידע 

מתחזית מזג האוויר:
להכיר אילו נתונים מוצגים בתחזית - נתונים כמותיים 

ונתונים מילוליים.
באיזה אופן מציגים את הנתונים )מפות, נתונים מספריים, 

סמלים שונים כמו למשל סימון עוצמת הקרינה(.
איך מבטאים את הנתונים השונים )מה פירוש: עומס 

חום, לחות גבוהה וכו'(.
השוואת תחזית מזג האוויר ממקורות שונים מכוונת 

לחשיבה ביקורתית:
עד כמה אמינים מקורות מידע שונים?

עד כמה אמינה תחזית מזג האוויר - זו תחזית, עד כמה 
היא מצליחה לקלוע?

ניתן לנהל שיחה על החשיבות של מהימנות מידע. 
מה יכול לקרות כאשר המידע אינו מדויק? על מי זה 

יכול להשפיע?
לבין  בין התצפית שהתלמידים עשו  ניתן להשוות 

התחזית.
לסכם על הלוח:  

התחזיתהתצפית שלי

עננים

רוחות

טמפרטורה

תופעות מיוחדות

לשאלה ד
שאלה זו היא בעצם מסקנה הנובעת מן התצפית.

לדמותו של סביבני
מזג  בתנאי  נכונה  להתנהגות  כללים  מפרט  סביבני 

אוויר שונים:
כשיש חשש לשיטפונות אין לנסוע למקומות שיכולים 

להתרחש בהם שיטפונות ובוודאי שלא מטיילים בהם.
על  להקפיד  רבה,  בזהירות  לנהוג  יש   - חמים  בימים 

כיסוי ראש ועל שתייה מרובה.
ולמרוח  לשמש  מרובה  מחשיפה  להימנע  מאוד  רצוי 

את הגוף בקרם הגנה מתאים.
בימים חמים במיוחד - עדיף לא לשהות בחוץ זמן רב.

כדאי לדון עם התלמידים בכללי זהירות אלה.

 העשרה למורים 
הטבע ועונות השנה

עונות  לפי  חייהם  אורח  את  משנים  האדם  בני  רק  לא 
השנה. חילופי העונות משפיעים אפילו במידה רבה יותר 

על בעלי חיים וצמחים. 
יש בעלי חיים שנודדים ממקום למקום, כמו הציפורים - 
שנודדות דרומה לארצות החמות בחורף, וחוזרות לארצות 
הצפון הקרות בקיץ. יש בעלי חיים שמגדלים פרווה עבה 
יותר בחורף כדי להתחמם, ומשירים חלק ממנה בקיץ, ויש 
אפילו כאלה, כמו הדובים, שישנים בתוך מאורה במשך כל 

חודשי החורף. 
לא בכל מקום יש חילופי עונות שנה.

בשנה.  עונות  שתי  לפחות  יש  העולם  של  האזורים  ברוב 
או  פחות  האוויר  מזג  השנה  כל  שבו  גדול  אזור  יש  אבל 
עונה אחת במשך  רק  יש  קו המשווה  באזור  דומה.  יותר 

כל השנה! 
אינן  השנה  עונות  הדרומי  ובקוטב  הצפוני  בקוטב  גם 
דומות כלל לעונות השנה שאנחנו מכירים. בקוטב שורר 
חורף קר מאוד במשך חצי שנה, וקיץ במשך חצי השנה 
השני. בכל החודשים של החורף שורר בקוטב חושך, כמו 
לילה אחד ארוך, ובכל חודשי הקיץ, יש בקוטב אור, כמו 

יום אחד ארוך. 
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 הכוונה פדגוגית
הסביבה:  תנאי  משתנים  השונות  השנה  בעונות 
הטמפרטורה, הלחות היחסית, עננות, רוחות, כמות 

המשקעים.
התבנית החוזרת של שינויים אלה הוא האקלים המאפיין 
כל אזור. בארץ חם בקיץ - הטמפרטורות גבוהות )בדרך 

כלל מעל 30 מעלות(, ואין גשמים בדרך כלל.
יש לפעמים עננים אך בדרך כלל אלה ענני נוצה שאינם 

מורידים גשם.
הלחות משתנה באזורים שונים: היא גבוהה במישור 

החוף ונמוכה יותר בהרים ובדרום הארץ. 
החורף גשום ולח, הטמפרטורות נמוכות יותר )נעות 
בין 10־20 מעלות, תלוי באזורים בארץ(, יש בדרך כלל 

רוחות. החורף בארץ אינו קשה בדרך כלל. 
יש רק עונות מעבר קצרות מאוד שכמעט ואין מרגישים 
בהן. בעונות המעבר משתנה מזג האוויר - בסתיו נעשה 
קריר יותר מאשר בקיץ ובדרך כלל יש יותר רוחות. 
באביב נעשה חם יותר מאשר בחורף אך עדיין יש מדי 
פעם גשמים. האביב בארץ מתאפיין בלבלוב של צמחים 
ובפריחה. זו גם עונת הרבייה של בעלי חיים רבים. בסתיו 

הכול יבש בעקבות הקיץ.

או  הצפוני,  הקוטב  בכיוון  צפונה,  יותר  שעוברים  ככל 
דרומה - בכיוון הקוטב הדרומי, שעות האור במשך הקיץ 
ארוכות יותר. תופעת "שמש חצות" מתרחשת בארצות 
הצפון הרחוק, או הדרום הרחוק, רואים את השמש בשמי 

הקיץ אפילו בחצות הלילה! 
חורף,  יש  בישראל  שאצלנו  שבזמן  לדעת  גם   כדאי 
שרואים  המקומות  )כל  הארץ  כדור  של  הדרומי  בחצי 
כמובן:  ולהפך,  קיץ!  יש   - המשווה(  לקו  מתחת  במפה 
או  בברזיל  למשל  חורף,  שורר  שם  קיץ,  אצלנו  כאשר 

באוסטרליה. 
כיצד נוצרות עונות השנה?

הנטייה של כדור הארץ על צירו יוצרת את עונות השנה. 
כדור הארץ מסתובב סביב השמש. בחלק מהמסלול שלו 
של  השני  ובחלק  השמש,  לכיוון  נוטה  הצפוני  הקוטב 
לכיוון השמש. כאשר  נוטה  המסלול שלו הקוטב הדרומי 
החלק הצפוני של כדור הארץ פונה אל השמש - אצלנו 
יש קיץ, חם יותר ושעות האור ארוכות יותר )בשבע בערב 
עדיין יש אור ועוד אפשר לשחק בחוץ!(. באותו זמן, חצי 
הכדור הדרומי של כדור הארץ רחוק יותר מהשמש - ושם 

יש חורף, ומחשיך בשעה מוקדמת. 
קיץ  בין  המעבר  קורה  שבהן  העונות  הן  והאביב   הסתיו 

לחורף, או בין חורף לקיץ. 
שעון קיץ

מזיזים  החורף,  ובתחילת  הקיץ  בתחילת  בשנה,  פעמיים 
בישראל את השעון. בגלל ההבדלים בין עונות השנה, הזזת 

השעון עוזרת לנו לחסוך בחשמל. בקיץ הימים ארוכים יותר, 
ויש יותר שעות אור. לכן אנחנו רוצים לנצל את כל שעות 
אור  להדליק  במקום  בחינם,  לנו  נותנת  שהשמש  האור 
ולשלם חשבון חשמל. בקיץ מזיזים את השעון שעה אחת 
בערב,  שמונה  הוא  טבעי  שבאופן  מה    - כלומר  קדימה. 
הופך עכשיו לתשע בערב. והנה קיבלנו מצב שבו בשעה 9 

בערב עדיין אור בחוץ, ולא צריך להשתמש בחשמל.
טעם  אין  מתקצרים,  שוב  כשהימים  החורף,  לקראת 
החורף,  לקראת  לכן,  המיוחד.  הקיץ  בשעון  להמשיך 

מחזירים את השעון למצב הרגיל שלו. 

 העשרה לתלמידים 
אותן  ולהעתיק  המילים  את  לקרוא  יוכלו  התלמידים  א. 

למקום המתאים בטבלה.
ֲאדָָמה יְֵבָשה,  ְשלּולִיֹות, ִמְטִריָה,  ְּבֵרכָה,  ִמְשְקֵפי־ֶשֶמש,    
ַּתּנּור,   ֶאְשּכֹולִית,  ַמזְּגָן,  גְלִידָה,   ָמָרק,   ְמִעיל,   גּוִפיָה,  

ַמּגַָפיִם,  ְשזִיִפים,  ֲאַבִּטיַח,  ֲענָבִים,  קֹוץ.

יוכלו להשלים את הטבלה במלים נוספות  ב. התלמידים 
על פי הידע האישי שלהם.

חורףקיץ
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 העשרה לתלמידים 
אמנות  בספרי  לחפש  יוכלו  לכך  המסוגלים  תלמידים 

תמונות של ציירים שיש בהם סממנים של עונות השנה.
הילדים יוכלו לסכם את עבודותיהם בטבלה:

שם 
העונה

תנו שם 
שם הצייר לציור

מה הצבעים 
השולטים 

בציור

מה רואים 
בציור

אביב

קיץ

סתו

חורף

ניתן לחזור לסיפור המבול ולקרוא את ההבטחה שניתנה:
ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק ח, ָּפסּוק, 22, 

ֱאֹלִהים ִהְבִטיַח לְֹנַח ֶׁשַהַּמְחזֹוִרּיּות ַּבֶּטַבע ִּתָּמֵׁשְך ָּתִמיד.

וְיֹום  וָֹחֶרף  וְַקיִץ  וְֹחם  וְֹקר  וְָקִציר  "עֹוד ּכָל-יְֵמי ָהָאֶרץ: זֶַרע 
וָלַיְלָה ֹלא יְִׁשֹּבתּו. 

ִקְראּו ֶאת ַהָּפסּוק ֵמַהּתֹוָרה.
ַהִאם ֻמזְּכָרֹות ּבֹו עֹונֹות ַמֲעבָר? ֵּכן/ֹלא

1. ַּבָּפסּוק ֻמזְּכָרֹות ָהעֹונֹות: ________ וְ __________

2. ַהְׁשלִימּו: 
ִמּלִים ַּבָּפסּוק ַהְּקׁשּורֹות לְֹחֶרף     

__    ______   ________   ______   ______   ______  
ִמּלִים ַּבָּפסּוק ַהְּקׁשּורֹות לְַקיִץ  

__   ______   ________   ______   ______   ______  

 הכוונה פדגוגית
לפעילות

בחרנו ב־4 תמונות המתארות עונות שנה שונות. שלוש 
מהן צבעוניות ואילו אחת בשחור־לבן.

ולנתח  אחת  בתמונה  לבחור  מתבקשים  התלמידים 
אותה בפשטות: הרגשות שהיא מעוררת בהם.

ציירים  נעזרים  שבהם  באמצעים  בכיתה  לדון  אפשר 
כדי לעורר בנו רגשות שונים:

או  )שקטה  בתמונה  האווירה  בוחרים,  שהם  הצבעים 
סוערת(, מה נמצא במרכז התמונה ומושך תשומת לב 
רבה יותר, אילו פרטים מציינים הציירים ועד כמה הם 

דומים למציאות.

106



פרק ג: החומרים סביבנו
בעלי החיים(. פתיחת  על  לפרק  )בנוסף  הוא אחד משני הפרקים העיקריים בספר  חומרים  פרק 
הפרק מתחברת למסע של הילדים בארץ רחוקה שהאנשים גרים בה בבתי חומר וקש. המפגש עם 
בתים אלה מזמן דיון בחומרים שמהם בונים בתים - ארעיים )כמו סוכה ואוהל( וקבועים )מעץ, 

מאבן, ממתכת וזכוכית(, כמו אלה שבהם אנחנו גרים )לימוד המקשר לעולמם של הילדים(. 
השוואת הבתים מכוונת לחומרים שמצויים בטבע, מהדומם )סלעים - חומר וגיר( ומהחי )גזעים 
ועלים של צמחים, עורות וצמר של בעלי חיים( שבהם אנחנו משתמשים לבניית הבתים. נזכרים גם 

כלים ומכשירים המשמשים לבניית בתים - ההיבט הטכנולוגי המלווה אותנו לאורך פרקי הספר.
מהמבנה של הבתים עוברים לכלים וחפצים שאנחנו משתמשים בהם בחיי היומיום והחומרים שהם 
עשויים מהם. ההשוואה בין פנים אוהל ובית חומר לפנים בית בן זמננו מציגה את המגוון הגדול יותר 

של חומרים שאנחנו משתמשים בהם היום.
ולהכיר היטב את  עלינו למצוא את החומרים שמהם הם עשויים בטבע  וחפצים  כלים  להכין  כדי 
תכונותיהם. המשך הפרק מוקדש להכרת תכונות של חומרים - צבע, ריח, טעם, מרקם, קשיות, 
או שוקעים(. אחרי שמכירים  )צפים  במים  להם  קורה  נוזל(, מה  או  )מוצק  מצב הצבירה שלהם 
תכונות של חומרים אפשר למיין אותם לקבוצות כמו למשל מתכות. הכרת התכונות עוזרת לנו 
צריכים  שעליהם  לצרכים  החומרים  של  התכונות  את  להתאים  שאפשר  משום  בהם  להשתמש 

הכלים והחפצים לענות.
ופלסטיק, חומר מלאכותי שהאדם מייצר  מוצג תהליך הייצור של כלים וחפצים מהחומרים - עץ 
והתהליכים שהאדם משתמש בהם לייצור מוצרים )יציקה, כיור, טווייה ואריגה, גילוף וסיתות(. עולה 
כאן שוב ההיבט הטכנולוגי: האדם נעזר בטכנולוגיה כדי להשתמש בחומרים מהטבע וכדי לייצר חומרים 

חדשים, מעשה ידי אדם. ייצור החומרים מאפשר לאדם להעניק להם את התכונות הרצויות לו.
הטכנולוגיה עוזרת לאדם לענות על צרכיו אך גם גובה מחיר יקר- היא פוגעת בסביבה: מדלדלת את 

הסביבה, פוגעת בעולם החי )צמחים ובעלי חיים( ובנופים ומזהמת את הסביבה.
הבעיה קשה אך אפשר למצוא לה פתרון: צמצום הצריכה, שימוש חוזר בחפצים ומיחזור חומרים. 
לתרום  יכולה  נכונה שלנו  והתנהגות  כל אחד מאתנו  על  על הסביבה מוטלת  האחריות לשמירה 

לצמצום הפגיעה בסביבה.

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק החומרים סביבנו והקשר 
לפרקים אחרים

1. האדם בונה בתים המשמשים לו מחסה מחומרים שהוא מוצא בסביבה - סלעים )חרסית וגיר( 
וצמחים. הטכנולוגיה עוזרת לו לבנות בתים רבי קומות ממגוון גדול יותר של חומרים - טבעיים 

ומלאכותיים.
2. לכל חומר, טבעי ומלאכותי, יש תכונות המאפיינות אותו ועוזרות בזיהויו.

3. האדם בוחן תכונות של חומרים כדי להכיר את החומרים ולהתאים את התכונות לשימוש שהוא  
עושה בחומרים )בניית כלים, חפצים, מכשירים ומכונות(.

4. הטכנולוגיה עוזרת לאדם להכין מוצרים הנחוצים לו מהחומרים שהוא מוצא בטבע או מייצר 
בעצמו.

5. הגדלת הצריכה של האדם בזמננו בעזרת הטכנולוגיה מדלדלת את כמות החומרים בטבע ופוגעת 
בסביבה. עלינו לשנות את התנהגותנו - לחסוך בחומרים, לעשות בהם שימוש חוזר או למחזר אותם, 

כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה. כל אחד מאתנו אחראי לשמירה על הסביבה.

היבטים בפרק זה הקשורים בפרקים אחרים בספר
השימוש בחומרים נועד לענות על צורכי האדם, כמו מזון ומים, הנלמדים בפרק העוסק בשמירה על 
הבריאות, וגידול בעלי חיים, הנזכר בפרק עם בעלי החיים. אנחנו מגדלים בעלי חיים רבים בסביבות 

מלאכותיות שהאדם בונה בעזרת הטכנולוגיה.
חשיבותה של הטכנולוגיה לקיומו של האדם נזכרת גם בפרק על מזג האוויר. הטכנולוגיה עוזרת לאדם 

לחזות את מזג האוויר, ולהיערך במידת האפשר לתופעות הרסניות )כמו רוחות סוערות(.
הטכנולוגיה עוזרת לנו גם לשמור על הבריאות - באמצעות תרופות וחיסונים ובאמצעות טיפולים 

מתאימים )כמו אצל רופאי השיניים למשל(.

מונחים מרכזיים בפרק 
סוגי בתים )סוכה, אוהל, בית חומר, בית אבן, בית עץ(, בתים קבועים ובתים ארעיים, חומרים מהחי 
)גזעי עצים, ענפים של צמחים, עורות, צמר(, חומרים מהדומם )סלעים, מתכות(, חומרים טבעיים 
)מתכות, סלעים, גומי, עץ, צמר(, חומרים מלאכותיים )פלסטיק, נייר ובדים סינתטיים(, תכונות 
של חומרים )צבע, ריח, טעם, מרקם, קשיות, מצב צבירה, ציפה במים(, תהליכים לייצור מוצרים 
מחומרים )כיור, טווייה, אריגה, גילוף, סיתות ויציקה(, אמצעים לצמצום הפגיעה בסביבה )הפחתה, 
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רשימת ספרות 
אביצור ש., )1978(, אדם ועמלו, אטלס לתולדות כלי עבודה 

ומתקני ייצור בארץ ישראל, תל אביב
אנציקלופדיה טיים־לייף לנוער, )1996(, הכרך: מבנה 

החומר, תל אביב 
ארגמן ש., )תשנ"ב(, עולמנו - מדע, טכנולוגיה, צמחים 

ודומם, ירושלים.
דפני א., )1996(, פרחים, סגולות ואגדות, תל אביב

מדב מ., )עורך(, טבעו של החומר, )1992(, תצפית למדעי 
הטבע, אנציקלופדיה מדעית לנוער, תל אביב

מאגר   ,)1995 ( החומר,  במדעי  יסוד  מושגי 
תל-אביב. מופ"ת,  מכון  הוראה,  ועזרי   מקורות 
מרגל ח., )1999(, סביב הסיב, מדע וטכנולוגיה לחט"ב, 

רחובות
עיניים , רבעון לילדים, הגיליונות:

אריזה, גיליון מס' 34, מרץ-אפריל 2002
אש, גיליון מס' 7, אפריל 1997

חום וקור, גיליון מס' 13, ספט-אוק 2001
ניר, גיליון מס' 1, נוב' 1994

עץ, גיליון מס' 95, יולי 2005
פלסטיק, גיליון מס' 8, יוני 1997

פוטיבסקי א., דפני א., )1979(, תבלינים, תל אביב   
פור נץ, )1989(, נפט גולמי ומוצרי הדלק, המכון הישראלי 

לנפט ואנרגיה, תל אביב
קרוד ר., )1988(, מתכות, תצפית למדע, אנציקלופדיה 

מדעית לנוער, תל אביב
קריספיל נ., )1996(, טעם החיים- הכול על תבלינים, תל 

אביב

 הכוונה פדגוגית
הפאזל נותן לנו היבט חזותי על הדברים שהתלמידים 

ילמדו בפרק זה.

כפעילות מטרימה, אפשר לשוחח עם התלמידים בכיתה,  
מה לדעתם יהיו  הנושאים שילמדו עליהם בפרק זה. את 
רשימת הנושאים המשוערים שעלו בשיחה  אפשר לרשום 
על גיליון בריסטול ולמקם )להצמיד( אותו בפינת המדע.

במהלך למידת הפרק, יוזמנו תלמידים אל פינת המדע 
ויציינו בגיליון את הסימן √ , ליד כל נושא שאכן נלמד.

בגמר למידת הפרק, יראו אם מה ששיערו כי ילמדו, 
אכן נלמד, ואם יש עוד דברים שציפו לדעת בנושא 
החומרים, ואם ירצו אולי לבחור להשלים את החסר 

בלמידה עצמית.

ֹּתכֶן ִענְיָנִים
85 ַער ְרִביִעי: ֶהֳחָמִרים ְסִביֵבנּו   ׁשַ
86 ֵהיכָן ּגִָרים ָהֲאנִָׁשים ּבָעֹולָם?   
87 ֵמֵאילּו ֳחָמִרים ּבֹונִים ּבִָּתים?   
89 ּבִָּתים ֶׁשּבֹונִים ֵמֹחֶמר    
91 ֵמֵאילּו ֳחָמִרים ּבֹונִים ֹאָהלִים?   
93 ֵּכיַצד נְִרִאים ַהּבִָּתים ֶׁשּלָנּו ַהּיֹום?   
96 ָמה יֵש ְּבתֹוְך ַהַּביִת?    
98 ֵמֵהיכָן ֲאנְַחנּו ְמַקְּבלִים ֳחָמִרים?   

100 ֵאיְך ְמזִַהים ֳחָמִרים?    
101 ְּתכּונֹות ֶׁשל ֳחָמִרים     
102 ֶצַבע, ֵריַח וְַטַעם ֶׁשל ֳחָמִרים   
105 ִמְרָקם ֶׁשל ֳחָמִרים     
106 ַקְׁשיּות ֶׁשל ֳחָמִרים     
108 מּוָצק אֹו נֹוזֵל?     
112 ָמה קֹוֶרה ְּכֶׁשְּמַחְּמִמים ַׁשֲעוָה?   
113 ָצף אֹו ׁשֹוֵקַע?     
115 ְמזִַהים ֳחָמִרים ַעל ִּפי ַהְּתכּונֹות ֶׁשּלֶָהם  
115 ְּתכּונֹות ֶׁשל ַמָּתכֹות    
117 ַהְּתכּונֹות ֶׁשל ַהֹחֶמר ֵעץ    
118 ָמה עֹוִׂשים ֵמֵעץ?     

 ֵּכיַצד עֹוזֶֶרת לָנּו ַהֶּטְכנֹולֹוגְיָה לְִהְׁשַּתֵּמׁש 
119 ּבֵָעץ?      
120 ַהְּתכּונֹות ֶׁשל ַהּנְיָר     
122 ַהְּפלְַסִטיק הּוא ֹחֶמר ְמלָאכּוִתי   
124 ֵמֵאיזֶה ֹחֶמר זֶה ָעׂשּוי?    
125 ֳחָמִרים ְמֻסּכָנִים!     
127 ֵאיְך ֵהכִינּו מּוָצִרים לְִפנֵי ַהְרֵּבה ָׁשנִים?  
128 ַהֶּטְכנֹולֹוגְיָה וְַהִּׁשּמּוׁש ּבְִמכֹונֹות ְּביֵָמינּו  

ִמּיִּצּור ַהֹחֶמר ְּפלְַסִטיק ַעד לְיִּצּור מּוָצר 
129 ִמְּפלְַסִטיק     
132 ַהִּׁשמּוׁש ּבֳֶחָמִרים ּפֹוגֵַע ַּבְּסבִיבָה   
134 ּבִזְּבּוז ֳחָמִרים     
135 ֵאיְך ֶאְפָׁשר לְַחֹסְך ּבֳֶחָמִרים?   
138 ְמכִינִים ַּתֲערּוכָה ַעל ֳחָמִרים  
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 הכוונה פדגוגית
הפרק פותח בילדים המסיירים בסביבה חדשה וזרה 
להם. הם נתקלים בדרכם בבית שנראה להם מוזר: 
הקירות מחומר והגג מקש. הצגת בית זה ובתים אחרים 
שבני האדם גרים בהם מזמנת דיון בחומרים שהאדם 
משתמש בהם לבניית בתים: כאלה שהוא מוצא בטבע 
)עץ, קש, חומר ואבנים(, כאלה שהוא מכין מצמחים 
)עץ, נייר, חבלים ומחצלות, בדים( ומבעלי חיים שהוא 

מגדל )עורות וצמר(. 
מוצג גם הקשר בין התפתחות הטכנולוגיה והשימוש 
בחומרים בבניית בתים - הכנת זכוכית, הפקת מתכות, 
ייצור פלסטיק. מהצגת החומרים המשמשים לבניית 
בתים בעבר ובהווה עובר הדיון לחפצים וכלים שנמצאים 

בתוך הבתים. 
מוצגת השוואה בין בתים פשוטים ביותר )אוהל ובית 
חומר( לבתים בני זמננו, שבהם נעשה שימוש במגוון 

גדול יותר של חומרים.
לאחר שנשלמת הצגת מגוון החומרים שמשמשים את 
האדם בימינו, מתמקד הדיון בתכונות של החומרים. 
תחילה עורכים היכרות עם תכונות שונות של חומרים 
)צבע, ריח וטעם( - תכונות מוכרות לילדים, ואחר כך 
מוצגות תכונות מוכרות פחות: מרקם, קשיות, ציפה 

במים, מצב צבירה )נוזל או מוצק(.  
אחרי הכרת התכונות לומדים התלמידים כיצד עוזרות 
התכונות לזהות חומרים וכיצד נעזרים בתכונות הייחודיות 
בחומרים.  בשימושים השונים שעושים  חומר  לכל 
התלמידים מתבקשים לבצע משימת תיכון פשוטה 

של בחירת חומרים מתאימים להכנת סינר.
הפרק מסיים בהצגת המחיר הכבד שמשלמים על 
השימוש הנרחב בחומרים בימינו - דלדול חומרים 
והפגיעה בסביבה )זיהום אוויר ומים ופגיעה בנוף, הכחדה 

של יצורים חיים רבים(. 
הדיון בנושא זה מכוון להגברת המודעות של התלמידים 
ולשינוי בהתנהגותם הצרכנית )צמצום הצריכה, שימוש 
חוזר וִמחזור חומרים( ומדגיש היבטים של קיימות: שמירה 

על הקיים למעננו ולמען הדורות הבאים.
לסיום הפרק - מוצע להכין תערוכה מסכמת שתיתן 

ביטוי לכל הנושאים שנלמדו בפרק.

לשיח
השיח בין הילדים מכווֵן לחומרים מהחי ולחומרים מהדומם. 
פתחנו את פרק החומרים בנושא הבית. נושא הקרוב 
לעולמם של התלמידים והמוכר להם מחוויותיהם האישיות. 
הבית מספק מקום למגורים, מחסה ממזג האוויר, הגנה 
מסכנה ועוד. עם התפתחות הטכנולוגיה השתכללה בניית 
הבתים וגדל מגוון החומרים המשמש לבנייתם. עם זאת, 
באזורים נידחים ועניים מאוד מרבים גם היום להשתמש 

 מענה לסטנדרטים
1.2.ד. התלמידים יביאו דוגמאות לתועלת המופקת 

כתוצאה משימוש בחומרים )בנייה, כלים(.
1.6.א. התלמידים יציגו דוגמאות לצרכים קיומיים של 

האדם )כגון: מחסה(.
התלמידים יציעו פתרונות להשגת צורכי האדם.

בחומרים הנמצאים בסביבה והדורשים עיבוד לא מתוחכם 
במיוחד )עיבוד עצים, הכנת לבנים מחומר(. סוג המבנה 
מותאם לתנאי הסביבה )אקלים חם או קר( ולאורח החיים: 

ישיבת קבע או נדידה עם הצאן )בדווים(.
בעמוד זה התלמידים פוגשים שני סוגים של בתים שלבנייתם 
משמשים חומרים טבעיים המצויים בסביבה: בית כלונסאות 

ובית חומר בעל גג קש.
ניתן לשוחח עם התלמידים, לברר יחד ולשער, מי  גר בבית 
כלונסאות? מדוע בחרו הדיירים בבית הכלונסאות כבית 
המגורים המתאים להם? ומי גר בבית חומר? האם רצוי 

לבנות בית חומר על כלונסאות? 

 רשימת מונחים 
רצוי לברר עם התלמידים את המונח כלונסאות.

ּכלֹונָס הוא קורה ארוכה ודקה. בתי כלונסאות הוא כינוי 
לבתים הניצבים על גבי קורות עץ שנעוצות באדמה. הרצפה 
מותקנת על הקורות, כך שהיא מוגבהת מעל הקרקע. 
במזרח הרחוק מוצאים עד היום בתי כלונסאות הבנויים 
על גבי קנים ארוכים התקועים בקרקע על שפת נחלים 

ואגמים או בתוכם.
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שואלים שאלות
ניתן להתחלק בכיתה לשש קבוצות.

כל קבוצה תגלם אוכלוסייה )שוכני בתים( של אחת 
מצורות בתי המגורים: בתי כלונסאות, בתי חומר, סוכות, 

בתי עץ, בתי קש, אוהלים.
כל קבוצת תלמידים תחבר שאלות, תרשום אותם על 
דף, ותעביר לבני קבוצה אחרת. "בני השבט" יתכנסו 
יחד, יתכננו איך להשיב על  השאלות שנשאלו, ירשמו 

תשובות ויעבירו אל "בני השבט" השואל.

חזקים שמבטיחים עמידות של החומרים לאורך זמן, בתנאי 
מזג אוויר שונים וגם בפני רעידות אדמה.

השימוש בבנייה מתועשת כרוך גם במכונות שמספקות 
בטון מוכן ולוחות בניין מוכנים )בבנייה טרומית(. כל אלה 
מקצרים מאוד את משך הבנייה ומייעלים אותה, והודות 
לכך אפשר לבנות בתים רבי קומות בזמן סביר. בנייה 
מתועשת גם דורשת ידע הנדסי מפותח שמבטיח תכנון 
נכון של בתים מורכבים כאלה ושימוש בחומרים מתקדמים 
)למשל - לבני איטונג להגברת הבידוד, צינורות פלסטיק 
עמידים לאיכול, טיח מיוחד לציפוי קירות חיצוניים וכדומה( 

ובטכנולוגיות מתאימות.
מובן שבניית מבנים כאלה דורשת גם תשתיות מתאימות 

של כבישים המאפשרים גישה נוחה לאתרי הבנייה.

 העשרה למורים 
היבטים טכנולוגיים של בניית בתים

באזורים חמים בעולם, נוהגים בני האדם לקלוע עלים של 
תמר או של קוקוס ולהכין מהם כיסוי לגגות. מכינים מהם 

גם מחצלות המשמשות לכיסוי קירות ולכיסוי הרצפה.
השימוש בקליעת עלים להכנת גגות נפוץ עד היום במקומות 
רבים בעולם, באפריקה ובמזרח אסיה. משתמשים בקליעת 
עלים וענפים צעירים )נצרים( להכנת מחצלות וחפצים 

אחרים )כמו סלים למשל(.
במקומות שבהם הטכנולוגיה מפותחת יותר, קל לעבד את 
החומרים ולבנות בתים גדולים ומשוכללים יותר. במקום 
להשתמש בענפי עץ פשוטים, מכינים קרשים מגזעי העצים, 
מעבדים אותם לגדלים אחידים ומעניקים להם מראה נאה 
וחלק. משתמשים גם במגוון גדול יותר של סוגי עצים כדי 

להכין חלקים שונים של הבית: קירות, גגות, רצפות.
במקום להכין לבנים מחומר, מכינים בלוקים מחצץ, מלט 
וחול. הבלוקים חזקים ועמידים בתנאי מזג האוויר השונים 

ומתאימים למעשה לבנייה בכל האזורים בעולם.
במקום להשתמש בעץ לבניית חלונות ותריסים, מעדיפים 
היום להשתמש במסגרות מתכת )בעיקר אלומיניום(. כדי 
להעניק חוזק לבתים, במיוחד רבי הקומות, משתמשים 
בפלדה )סגסוגת של ברזל עם כרום ומתכות אחרות( לחיזוק 
שלד הבניין. בבתים רבי קומות בונים את כל השלד מפלדה 
כדי להעניק לו חוזק רב, ומרבים להשתמש בזכוכית כדי 

להחדיר אור לבתים.
בניית בתים כאלה מתבססת על טכנולוגיה מתקדמת 
של הפקת מתכות ועיבודן, כלים שמאפשרים העלאת 
המרכיבים לגובה רב )מעליות ועגורנים(, וחומרי חיבור 

 הכוונה פדגוגית
בדומה לשיחה שהתקיימה על שני התצלומים שבעמוד 
86 ניתן, באותה הדרך, לשוחח וללמוד גם על סוגי הבתים 
המוצגים בעמוד זה. תוך כדי שיחה רצוי להאיר את הנושא 
גם מן ההיבט של ההתפתחות הטכנולוגית והניצול של 

החומרים מהסביבה על ידי האדם.
ככל שיש יותר בתים, ככל שצפיפות האוכלוסייה גדולה 

יותר,  כך האדם מנצל יותר את משאבי הטבע. 
ככל שיש טכנולוגיה גבוהה ומשוכללת יותר, כך ניתן 

לנצל יותר חומרים.
ניתן לשאול ולשוחח על כך בכיתה: האם זה טוב או 

מזיק? למי? למה?

לדמותו של סביבני
סביבני מעלה שאלה שנדון בה ביחידות בהמשך.

אפשר להסב את תשומת לבם של התלמידים לשאלה 
זו שיכולה לשמש  כהטרם להמשך הלמידה.

 רשימת מונחים 
ְשתי - חוטי היסוד באריגה, חוטי האורך שלתוכם אורגים 

את חוטי הרוחב )הערב(
ֵעֶרב - כל אחד מן החוטים הנכנסים ונארגים לסירוגין 

בין חוטי האורך היסודיים.
ְׁשִתי וֵָעֶרב - לאורך ולרוחב.

ַקש ּוגְבָבָה - ביטוי בשפה העברית המתאר דברים שאין 
להם ערך.

חשבו: לאחר שלמדתם על הקש, האם הוא אכן דבר 
חסר ערך? נמקו את דעתכם.
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה  ב

בונים סוכה מחלקים של צמחים: גזעים, ענפים ועלים.
העלים משמשים לכיסוי הגג כפי שהם, או שקולעים 

אותם תחילה ואז מכסים את הגג.
הגזעים וענפים גדולים משמשים לבניית שלד הסוכה. 
ענפים קטנים יותר והעלים משמשים לבניית קירות 
הסוכה, בדרך כלל לאחר שקולעים אותם, אם רוצים 

שהסוכה תהיה מבנה סגור.
לשאלה  ג

הצגת יתרונות וחסרונות היא הבסיס לפיתוח אסטרטגיות 
חשיבה מסוג השוואה, שאילת שאלות וקבלת החלטות. 

היא גם מפתחת יכולת אנליזה. 
כדאי לכוון את התלמידים לנסח יתרונות וחסרונות 

בצורת טענות מבוססות, לדוגמה: 
יתרונות:

קל לבנות סוכה משום שהיא אינה גדולה, המבנה שלה פשוט 
ובנייתה אינה דורשת ידע רב או ניסיון. אפשר להשתמש 

בחומרים שמוצאים בסביבה כפי שהם בלי שינוי. 
הסוכה נותנת מענה טוב למגורים ארעיים, שלא כדאי 

להשקיע בהם מאמץ.
חסרונות: 

הסוכה אינה חזקה ויכולה להתפרק ברוח חזקה.
קל לחדור לסוכה והיא אינה מספקת הגנה טובה.

הסוכה מתאימה רק לאקלים חם.
לשאלה ד 

הטיעון מתבסס על ההשוואה שהתלמידים הכינו.
הוא משמש למעשה סיכום של הטענות שהתלמידים הציגו. 
אפשר לבקש מהתלמידים להציג את הטיעונים בכיתה 

ולהגיע ִאתם למסקנה כללית, או לקיים דיון בקבוצות. 
כדאי לעודד את התלמידים להציג טיעון בעד וטיעון נגד 

ולראות מה משכנע יותר.
דוגמה לטיעון בעד:

כדאי לבנות סוכה אם גרים במקום חם ונודדים ממקום 
למקום, משום שקל להקים אותה וצריך חומרים שקל 

להשיג בסביבה.
דוגמה לטיעון נגד )מוצג כאן טיעון מורכב שיש בו שני 

נימוקים או הסברים(:
לא כדאי להקים סוכה למגורי קבע כי המבנה אינו חזק 
ויכול להתפרק ברוחות חזקות. הסוכה גם אינה מתאימה 

למי שגר באזורים קרים כי היא אינה מבדדת היטב.

 העשרה לתלמידים 
על סמך תצלום הסוכה, או כל תמונה אחרת שהתלמידים 

יבחרו בה, אפשר לבחור בפעילויות נוספות:
פעילות יצירתית

קולעים שטיח או מחצלת מענפים )רצוי להיעזר במורה 
לאמנות או באחד ההורים(

מה צריך?
ענפים או עלים מאורכים וגמישים.

מה עושים?
צאו לחצר, לגינה, לשדה או לחורשה.

חפשו ענפים צעירים שאפשר לכופף מבלי שיישברו. 
המחצלת ושימושיה

ניתן להביא לכיתה מחצלת ולבקש מהתלמידים ללמוד על 
מרכיביה, תכונותיה והשימושים הנעשים בה.

התבוננו במחצלת  ובדקו את תכונותיה:
מששו והחליטו -  מאיזה חומר היא עשויה?  .1

האם המחצלת  גמישה או נוקשה?   .2
האם היא קשה או רכה?   .3

לאחר שבדקתם את תכונותיה של המחצלת, חשבו:   .4
מדוע משתמשים להכנתה בחומר גמיש )צמחים(?  

האם המחצלת אטומה?    .5
האם היא מאפשרת לאור לחדור דרכה?    .6

האם המחצלת קלה או כבדה?   .7
לכיסוי  סוכה,  בבניית  בה  משתמשים  מדוע  חשבו:   .8

קירות וכמשטח על הרצפה?
סיכום

המחצלת מגינה על הגרים בסוכות.
היא מגינה מפני השמש והגשם.

המחצלת מתאימה לשמש גם כדלת או ככיסוי לחלון.

 העשרה למורים 
על השימוש בקש

קש הוא הגבעולים היבשים של דגנים שונים, כגון : חיטה, 
שעורה, אורז וצמחי בר אחרים הגדלים בשדה.

לפעמים אולי נדמה לנו כי קש הוא דבר חסר ערך.
אבל לקש יש ערך רב. 

הוא משמש בתעשיית סלים ומחצלות. 
הוא משמש גם כחלק מממזון לבהמות.

אנחנו ממליצים להביא לכיתה קש ולבצע עם התלמידים 
פעילות שתאפשר להם לבחון את הגמישות והחוזק של 

הקש.
1. אספו קש. 

2. כופפו גבעול קש בזהירות כדי לראות אם הוא גמיש.
3. רשמו את התכונות של הקש. 112



בארץ מוצאים סלעי חרסית בדרך כלל בשכבות שבין סלעי 
גיר באזורים ההרריים, ובין סלעי חול במכתשים שבנגב. 

חרסית גולמית נקראת בשם חומר. היא סופחת בקלות 
מים ולכן אם מרטיבים כלים שמייצרים מחומר, הם הופכים 
שוב לעיסה. כדי להתגבר על הקושי הזה נוהגים לקלות 
את הכלים בתנור חם )בטמפרטורה של כ-200 מעלות(. 
בתהליך הקלייה מייבשים את החומר ומתרחשים שינויים 
בהרכב הכימי של החומר: משתחרר גז והחומר מתקשה. 
לאחר הקלייה בתנור נוהגים לכנות את החומר בשם חרס. 

החרס אינו סופח מים ולכן אפשר לאחסן בכלים נוזלים.
בלשון הרחוב מדברים על שרפת כלי חומר. אבל המונח 
אינו מדויק. תהליך השרפה כרוך בתגובה כימית עם חמצן. 
כאמור, במקרה של כלי חומר מחממים אותם לטמפרטורות 
גבוהות בתנור, אך אין תגובה כימית עם החמצן, ולכן המונח 

המדויק יותר הוא קלייה בתנור.

 העשרה מדעית 
סלעי חרסית וקרקע חרסית

החרסית היא שם לקבוצה של מינרלים המכילים סיליקה 
)תחמוצת של צורן( ותחמוצת של המתכת אלומיניום 
)תחמוצת היא תרכובת של יסוד, כמו למשל, המתכת 
אלומיניום או של צורן עם חמצן(. החרסית נוצרת מפירוק 
כימי של מינרלים רבים. המינרלים הבונים את החרסית 

סופחים מים ותופחים ונוצרת עיסה הדומה לבוץ.
קרקע חרסיתית מכילה, נוסף על המינרלים של חרסית,  
גם חומרים אורגניים וחומרים המתקבלים מהתפוררות 
סלעים, בעיקר קוורץ. הקרקע בוצית ומתפוררת והיא 
נוחה לגידולם של צמחים רבים, כי נוסף לתכונתה לספוח 
וכן היא  מים היא אוורירית ומאפשרת חדירת אוויר,  
מכילה מרכיבים הנחוצים לגידולם של צמחים, כמו 

אשלגן וסידן.
סלע החרסית הוא סלע משקע - סלע שנוצר כתוצאה 
משקיעה של חומרים המתקבלים בבליה )התפוררות 
של סלעים(. במקרים רבים מגיעה החרסית לגוף המים 
עם הסחף של נהרות ונחלים. החרסית וחומרי הבליה של 
סלעים שוקעים בקרקעית הים, מתלכדים ומתמצקים וכך 

נוצר הסלע. 
קרקע חרסיתית וסלע החרסית מורכבים מגרגירים זעירים )גודלם 
מגיע לכ־4 אלפיות המילימטר(. הסלע סופח מים ותופח, אבל 
אינו מעביר דרכו מים. הוא יוצר בקרקע שכבות אטומות למים, 

כך שמעליו יכולים להיווצר מאגרים של מי תהום.
לסלע החרסית צבעים רבים בהתאם לסוג המינרלים 
והחומרים האורגניים שבו: לבן, שחור )בסלע שיש בו 
חומרים אורגניים או תחמוצות מנגן(, אדום וירוק )כשיש 

בו ברזל(.

 מענה לסטנדרטים
1.2.ג. התלמידים יסבירו באמצעות דוגמאות פשוטות את 

הקשר שבין תכונות החומרים לבין השימוש בהם.

 הכוונה פדגוגית
בתצלומים המובאים כאן מוצג התהליך של הכנת לבנים 
מחומר. על סמך התמונות ניתן לשוחח עם הילדים 

ולהתייחס לשאלות:
ממה מכינים חומר? )חרסית וקש(

האם החומרים שמהם מכינים חומר הם חומרים מן 
הטבע, או הם חומרים שיוצרו בדרך מלאכותית  בבתי 

החרושת?
התלמידים יתבקשו להתבונן בתמונות ולרשום ליד כל 

תצלום מספר סידורי לפי סדר תהליך הכנת החומר.

בעקבות הדיון בכיתה - שאלה למחשבה:
אם כדי לשמור על חוזקם של כלי החרס צריך לקלות 

אותם בתנור, אפשר להבין מכך ש:
• אסור לבשל בתנור בכלי חרס - אם נכניס כלי חרס 

לתנור הוא ייסדק.
• מותר לבשל בתנור בכלי חרס -  אם נכניס כלי חרס 

לבישול בתנור הוא ...........
נמקו את דעתכם.

החומר חרס עמיד לחום. הקושי היה בקליטת מים שהפכו 
את החומר מחדש לחומר חסר צורה. מובן שאחרי הקלייה 
אפשר להשתמש בכלי חרס לבישול בתנור כי הם שומרים 

על צורתם ואינם נפגעים בחום גבוה.
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להכנת החבלים. גם צורת הקליעה של הסיבים משפיעה 
על חוזק החבלים.

כדי לראות את המרכיבים של חבלים אפשר להפריד בין 
הגדילים המרכיבים אותם, לראות מכמה חוטים כל גדיל 

מורכב וכיצד הם מסודרים זה לצד זה.
משתמשים בחבלים בעיקר לקשירה ולנשיאת משאות 
כבדים. אבל אפשר גם לקלוע חבלים ולהכין מהם עבודות 

אמנות יפות הנקראות בשם קרושה. 
נצרים ושימושיהם 

נצרים הם ענפים צעירים של עצים וגבעולים צעירים של 
שיחים. הנצרים גמישים וחזקים מאוד והם גם קלים. בדרך 

כלל, משתמשים בענפים ובגבעולים של כמה צמחים:
קנה, סוף, דקל, קנה סוכר. משתמשים גם בקש, שהוא  

גבעולי עשב )דגן( מיובש.
בעבר הביאו לבית המקדש ביכורים בסלי נצרים שהכינו 

מעץ הערבה.

 העשרה לתלמידים 
ניתן להציע לתלמידים לברר את תכונות החומר:

קחו מעט חומר ובדקו את תכונותיו.  
כתבו: האם החומר שלקחתם יבש או רטוב?   .1

האם הוא נוח ללישה ולעיצוב? כן/לא  
חשבו יחד עם חברים ורשמו: מה תוכלו להכין מחומר?   .2
כן/לא  החומר?  את  לייבש  ההכנה  בגמר  חשוב  האם   .3
שוב?  נרטב  שהתייבש  כשחומר  קורה  מה  כתבו: 
יוכלו ללמוד על תכונות  בעקבות הפעילות התלמידים 

החומר: גמישות, ִמרקם, נוחות בעבודה ועוד. 

 העשרה למורים 
סיבים של צמחים ושימושיהם

בגבעולים ובעלים של צמחים יש סיבים. הסיבים נראים 
כמו חוטים דקים. הסיבים נותנים לצמחים חוזק ויציבות. 
קושרים או קולעים יחד את הסיבים ומכינים מהם חוטים, 

חבלים ואריגים. 
מסיבים של צמח האגבה אפשר להכין חבלים חזקים.

מסיבים של כותנה מכינים חבלים המשמשים בעיקר לנוי, 
כי הם אינם חזקים כמו סיבי האגבה. מצמח הכותנה מכינים 

גם חוטים. אורגים אותם ומכינים מהם בדים.
מהגבעול של צמח הפשתה מכינים סיבי פשתן. סיבי פשתן 
חזקים ועמידים וקל לנקות אותם. אבל קשה לארוג אותם 

ולייצר מהם בדים. לכן בדי פשתן יקרים יותר.
בעבר הכינו באזורנו חבלים מצמחים אחדים:

מגבעולים של גומא הפרקים, מעלים של סוף ומקליפת 
הגבעול של מתנן שעיר.

מסופר על שמשון שקשרו את ידיו בחבלים חזקים שהכינו 
מענפים לחים והוא קרע אותם בלי קושי. החוקרים סבורים 

שהכינו את החבלים מגבעולים של מתנן שעיר.
יש כמה דרכים לקליעת חבלים: פיתול של שני גדילים זה 

סביב זה, קליעה כמו של צמה.
חוזקו של החבל נקבע על פי עוביו ועל פי סוג הסיבים 

ששימשו להכנתו.
לחבלים יש שתי תכונות הכרחיות: הם צריכים להיות א. 

חזקים ו־ב. גמישים.
החוזק של החבלים תלוי בעובי ובחוזק של הסיבים שמשמשים 

 הכוונה פדגוגית
להכנת חומר

מוסיפים קש לחומר כדי שיהיה אוורירי יותר.
אפשר להציע לילדים לכתוב סיפור שבו הם מתארים 
את חייהם כבני ישראל המשועבדים במצרים. בסיפור 
הם יתארו היכן  הם מוצאים את החומרים הנחוצים להם 

לדברים השונים, וכיצד הם מכינים אותם.
לשאלה א5: 

התלמידים מתבקשים לתכנן כלי מחומר. זוהי פעילות 
תיכון פשוטה שכדאי לבצעה בזוגות או בקבוצות.

התלמידים צריכים להציע את סוג הכלים, שמתאים 
להכינם מחומר )התכונות של החומר מתאימות לתכונות 

הנחוצות לכלים אלה( ולחשוב על עיצוב הכלים.
במידת האפשר -  כדאי לאפשר לילדים להכין את הכלים 
שהציעו ולהיעזר במורה לאמנות או בהורים שהתנסו 

בהכנת כלי חומר.
לשאלת החשיבה - כדי חרס שומרים על צורתם גם 

כשמרטיבים אותם ולכן אפשר לאחסן בהם נוזלים.
אפשר לשאול את התלמידים - מה נחוץ לעשות כאשר 
עלינו  לבנות בתים מחומר במקומות שיורדים בהם 

גשמים רבים? 
כתוב בתורה

מהי עבודת פרך? 
על פי המילון "ֵּפֵרך" = שבר, פורר, ריסק.

וגם העביד בפרך, העביד קשה.
ּפֶֶרך = שבירה, ריסוק, וגם עבודת כפייה. עבודה שמכריחים 

את האדם לעשות, בכוח.
רש"י, שהיה פרשן של התנ"ך, פירש: עבודת פרך - 

עבודה המפרכת ושוברת את גופו של האדם.
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 העשרה לתלמידים 
התלמידים יוכלו להשלים בטבלה: מה היתרונות ומה 

החסרונות של מגורים באוהל.

חסרונותיתרונות

סוגים שונים של אוהלים
כאשר הבדווים יוצאים לנדודיהם הם מפרקים את האוהל, 

מקפלים אותו ומעמיסים אותו על הגמל.
בקיץ הם גרים באוהל קיץ, העשוי שקים,

או יריעות צמר ישנות.
אוהל הקיץ מגן עליהם מפני חום השמש.

בחורף הם גרים באוהל העשוי יריעות 
של צמר עזים, כבשים או גמלים.

אוהל החורף נקרא בית ֵׂשָער.
אוהל החורף שומר עליהם מפני הקור.

אוהל הקיץ מגן עליהם מפני חום השמש.

פעילות יצירתית
ניתן לבקש מהתלמידים לצייר על כדי חומר ולצבוע את 

הציורים בצבעי חומר. 

 הכוונה פדגוגית
נסכם את נושא האוהל שלמדנו כאן בקישורו לנושא 
האוהל המקראי, למשל: לסיפור משה הרועה במדבר, 

הידוע בוודאי לתלמידים.
נבקש מהתלמידים לנסות ולהמחיש בדמיונם את משה 
הצועד לאחר הצאן. נציע להם להתלוות אליו. יהיה עליהם 

להתייחס לנתונים האלה:
טמפרטורה, תנאי מזג האוויר, מזון, מים, מסתור, בית 

ועוד. אפשר לסכם את הפעילות בטבלה על הלוח:
מספרים על רעיית צאן במדבר

טמפרטורה
תנאי 
מזג 

האוויר
בגדיםביתמסתורמיםמזון

הפעלה יצירתית
ניתן להציע לתלמידים לבנות )בעזרת מבוגרים( אוהל 
מבד וחבלים בבית או בחצר. התלמידים יוכלו להזמין 

חברים לישון באוהל שבנו.
בכיתה יוכלו לספר על חוויותיהם מהשהייה באוהל.

ממה נהנו? ממה לא נהנו?

 רשימת מונחים
אוהל החורף נקרא בית ֵׂשָער.
אוהל החורף ֵמגֵן מפני הקור.

להשלמת המושג "בית שיער" ניתן להתבונן בתצלומי 
בעלי החיים המופיעים בנושא זה בספר ולבדוק את 

הקשר שלהם לאוהל ולבית השיער.

שעשינו  כפי  בחומר,  השימוש  במעלות  לדון  חשוב   
כשלמדנו על הסוכה. 

השלימו בטבלה: מה היתרונות ומה החסרונות של בית   
חומר למגורים.

חסרונות יתרונות 

פעילות יצירתית
ניתן להציע לתלמידים להכין לבנים מחומר: איך?

אפשר לערבב קרקע כבדה עם מים וקש קצוץ עד לקבלת 
עיסה גמישה ורכה.

לאסוף קופסאות גפרורים ולהכניס לתוכן את החומר.
לשים  בשמש לייבוש.

לאחר הייבוש להוציא את הלבנים הקטנות מקופסאות 
הגפרורים ולבנות בעזרתן מבנה קטן )קיר לא יהיה מספיק 

יציב(. יש לחשוב גם איך להדביק את לבני החומר זו לזו.
אפשרות אחרת: לקנות בחנות לחומרי יצירה חומר מוכן. 

לעצב את החומר בצורת לבנים קטנות ולייבש היטב.
בלבנים שיתקבלו ניתן לבנות מבנה קטן.

ניתן לבדוק את השפעת המים על לבני החומר שהתלמידים 
ייצרו. נבקש מהתלמידים לשפוך מים על כמה לבנים 

שייצרו, ולספר:
• מה קרה לחומר?

• האם הוא נשאר מוצק?
• אילו תכונות השתנו בחומר?
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 העשרה למורים 
בפעולת ההשוואה אנחנו מקשרים ידע חדש לידע קודם. 
בפעולת ההשוואה נדרשים התלמידים להסיק מסקנות תוך 

שימוש בידע קודם והבנת עובדות מדעיות.
על פי המילון השוואה היא: 

1. דימוי, הקבלה, עימות, עיון בפרטים הדומים והשונים 
שבשני דברים. 

2. תיאום, עשיית דבר אחד שיהא שווה לשני. 
3. עריכת משואה בביטוי אלגברי. 

4. יישור.
ההשוואה כתהליך חשיבה מתאימה לנאמר בסעיף 1. 

היא מהווה מיומנות בסיס לתהליך חשיבה )השוואת נקודות 
דמיון ושוני(.

גם בבניית בתים יש צורך במכשירים ובמכונות. 
במשימה זו אנחנו מציגים כלים ומכשירים פשוטים שכל 

תלמיד מכיר מסביבתו הקרובה: 
מקדחה, פטיש, מסור, מברג, מסמרים וברגים. 

התלמידים מתבקשים ליישם ידע קודם שלהם ולקשר 
בין המכשיר לבין השימוש בו בבניית בתים. כיצד נעזרים 

במכשיר?
כיצד פעלו בעבר כשעדיין לא הומצא המכשיר?

מה מוסיף המכשיר לרווחת האדם?
אפשר להציג חלק זה במשימה כשיעורי בית והתלמידים 

יכולים להיעזר בהוריהם.
בהמשך מוצג מכשיר חשוב נוסף - העגורן, המשמש 

לבניית בתים רבי קומות.

 מענה לסטנדרטים
1.1.א.5.  פיתוח מיומנות השוואה ומציאת נקודות דמיון 

ושוני.

 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

בפעילות זו יש ארגון וטיפול במידע.
כשמטילים על התלמידים משימת השוואה, המטרה 
היא שהתלמידים יגיעו למסקנה ברורה בשאלה שאותה 
הם בודקים. למשל: באיזה בית כדאי לגור או  באיזה כלי 
כדאי לבשל וכדומה. כדי להגיע למסקנה, התלמידים 

צריכים לאסוף מידע ולהציג אותו בטבלה. 
העבודה בטבלה צריכה להיות מדורגת: 

בשלב ראשון:  מוצגת טבלה מלאה בפרטים ממוינים 
על פי קריטריונים, כך שכל נקודות ההשוואה ברורות 
וגלויות לעין. התלמידים מתבקשים לחפש ולמצוא את 
נקודות הדמיון והשוני בין הגורמים המושווים לפניהם 
בטבלה. בכיתה ברמה נמוכה ניתן להציע גם מאגר מילים 

שיעזור ללומדים להגיע למסקנה.
בשלב שני: אפשר להציג  טבלה ובה פרטים ממוינים, 

אך יש צורך  להוסיף לטבלה עוד כמה פרטים.
אפשרות לרמה גבוהה יותר: לתת טבלה ובה רק כותרות 
הקריטריונים שבראשי העמודות.  התלמידים יתבקשו 

למלא פרטים על פי הקריטריונים.
ברמת תלמידים גבוהה: התלמידים יתבקשו לבחור 
בעצמם את הקריטריונים שאותם הם רוצים להשוות 
ולהציג את ההשוואה בטבלה. לאחר מילוי הטבלה ניתן 

לרכז את נקודות הדמיון והשוני ולהגיע למסקנה.
במשימה זו מתנסים התלמידים בשתי הרמות הראשונות 

של ההשוואה.
בשאלה א הם התלמידים מקבלים מדדים )קריטריונים( 
להשוואה ומתבקשים להציג בטבלה את הנתונים של 
שלושה מבנים שונים: סוכה, אוהל ובית מחומר )שלב 

ראשון בפעולת השוואה(.
לשאלה ב

ניתן להציע איסוף מידע ממאגרי אינטרנט שונים.
יש להדריך את התלמידים איך לחפש מידע במקורות שונים. 
איך להתייחס למה שנאסף )ראייה וקריאה ביקורתית(, 

מה לבחור? איך להשתמש במה שנבחר? ועוד.
שאלה ב היא השלב השני בפעולת ההשוואה.

התלמידים מתבקשים ליישם את הידע שרכשו בלימוד 
על בתים: עליהם לאסוף מידע על בית עץ ולנתח את 

הנתונים שלו בהשוואה לאלה של בתים אחרים.
ביצוע שלב זה במשימה הוא ברמת אנליזה על פי 
הטקסונומיה של בלום: ניתוח טקסט ומציאת המידע 
המתאים לפי מדדים שנקבעו. ייתכן שתלמידים חלשים 
יתקשו בביצוע המשימה. עבודה בקבוצות או בזוגות 

יכולה לסייע.
לשאלה ג

לכל אורך הספר משובץ העיסוק בטכנולוגיה כחלק בלתי 
נפרד מן הלימוד של נושאים שונים. 

חומרים משמשים להכנת כלים וחפצים שונים. 
ייצורם אנחנו משתמשים בכלים ובמכונות.   לצורך 
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 העשרה לתלמידים 
גִּדּול ּכְֻתנָה, ִּפְׁשָּתה וְָקנַּבִיס

ְּבנֵי ָהָאדָם ּגִּדְלּו ֶאת ֶצַמח ַהּכְֻתנָה ְּכבָר לְִפנֵי ַאלְֵפי ָׁשנִים.
ֵהם ּגִּלּו ֶׁשַהּזְָרִעים ֶׁשל ֶצַמח ַהּכְֻתנָה ְמכִֻּסים ְּבִסיבִים ּדִַּקים 
וֲַאֻרּכִים ְמאֹוד. ֵהם לְָמדּו לְָהכִין ִמִּסיבִים ֵאּלֶה חּוֵטי ּכְֻתנָה 

וְָאְרגּו ֵמֶהם ַּבּדִים.
ִמִּסיֵבי ּכְֻתנָה ְמכִינִים ּגַם ֲחבָלִים ַהְּמַׁשְּמִׁשים ְּבִעָּקר לְנֹוי ּכִי 

ֵהם ֵאינָם ֲחזִָקים.
ּבְִקלִַּפת זֶַרע ַהּכְֻתנָה יֵׁש ִסיבִים ֲעִדינִים ֶׁשֵּמֶהם ְמכִינִים ֶצֶמר 
ּגֶֶפן ְרפּוִאי. ֶצַמח ַהִּפְׁשָּתה הּוא ֵמַהּגִּדּולִים ָהַעִּתיִקים ְּביֹוֵתר 
ֶׁשֵּמֶהם ֵהִפיקּו ְּבנֵי ָהָאדָם ִסיבִים. ִסיבֵי ַהִּפְׁשָּתן נְִמָצִאים 
ְּבגְִבעֹולֵי ַהִּפְׁשָּתה. ְּבנֵי ָהָאדָם לְָמדּו לְַהפְִריד ֶאת ַהִּסיבִים 

ֵמַהּגְִבעֹולִים.  ֵמֶהם ָטוּו חּוִטים ֲחזִָקים ֶׁשַּקל לְנַּקֹות אֹוָתם.
הַּפְִׁשָּתה ִׁשְּמָׁשה ּבֶעָבָר ּכֶַּצַמח הָעִָּקִרי לֲַהכָנַת חּוִטים ּובַּדִים.

ִצּיּוֵרי ִקיר ֶׁשּנְִמְצאּו ְּבִמְצַריִם ָהַעִּתיָקה ְמָתֲאִרים ֶאת ַהֶּצַמח 
וְֵכיַצד ְמיְַּצִרים ַּבּדִים ֵמַהִּסיבִים ֶׁשּלֹו.

ָקֶׁשה לֱֶאֹרג ֶאת ִסיֵבי ַהִּפְׁשָּתן ּולְיֵַּצר ֵמֶהם ַּבּדִים.
לֵָכן ַּבּדֵי ִּפְׁשָּתן יְָקִרים יֹוֵתר ִמַּבּדֵי ּכְֻתנָה.

ֶצַמח ַהָּקנַּבִיס
ּגַם ַהָּקנַּבִיס הּוא ֶצַמח ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו לְיִּצּור ַּבד ְּכבָר לְִפנֵי ַאלְֵפי 

ָׁשנִים. ִמּגְִבעֹול ַהָּקנַּבִיס ְמִפיִקים ִסיבִים ֲאֻרּכִים וְַרּכִים. 
ַּבד ַהָּקנַּבִיס ָעִמיד לְַמיִם וְֵאינֹו נְִרַקב ּבֶָהם. לָכֵן ַמּלִָחים ּבָאֳנִּיֹות 
ֶהֱעִדיפּו לִלְּבׁש ְּבגִָדים ִמַּבד ָקנַּבִיס. ַצּיִָרים נֹוֲהגִים לְִהְׁשַּתֵּמׁש 
ְּבַבד ָקנַּבִיס ְּכִמְׁשַטח לְִצּיּור ְּבִצְבֵעי ֶׁשֶמן. ִמִּסיבֵי ֶצַמח ַהָּקנַּבִיס 
ְמיְַּצִרים ִסיזֶל. ֵמַהִּסיזֶל ְמיְַּצִרים ֶאת ַמְרּבִית ַהֲחבָלִים. ַהִּסיזֶל 

ָחזָק, ָקֶׁשה, סֹוֵפג ַמיִם ּוְמִחירֹו זֹול.

 הכוונה פדגוגית
לדיון בכיתה

התלמידים יתבוננו בתצלומים של חומרי הבניין. 
יחשבו מה תפקידו של כל חומר בתהליך בניית בית 

אבן.
יתייחסו להיבט הטכנולוגי )הכנת מלט - בהשוואה 

להכנת חומר שלמדו בנושא בתים מחומר(.
יתייחסו למשקלן של הלבנים שהן אווריריות ומשמשות 
גם כחומר מבדד. יבדקו מה היתרונות והחסרונות של 

בית אבן  גדול, שבו חיים דיירים רבים ועוד.

בעקבות השיח בין הילדים המלווים את הספר, התלמידים 
יספרו על בית המגורים שלהם.

• האם הוא גבוה או נמוך?
• האם גרה בו משפחה אחת או כמה משפחות?

• האם הוא בנוי מעץ או מאבן?
• האם יש חדר מדרגות או הוא צמוד קרקע?

• האם יש בבית ממ"ד או מקלט או אין?
• האם יש גינה?

• האם יש חניה? ועוד ועוד.

בסיום המשימה ניתן לסכם:
רוב התלמידים בכיתה גרים בבית )גבוה/נמוך(.

ברוב הבתים של תלמידי הכיתה גרים 
)משפחה/משפחות(. 

וכך להמשיך על פי הקריטריונים שנבדקו.

פעילות העשרה לתלמידים
השלמה בטבלה: מה היתרון ומה החיסרון של מגורים 

בבית אבן גדול:

חסרונותיתרונות
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

ניתן להמשיך ולפתח את הנושא הטכנולוגי ולשוחח 
בכיתה על שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשים כדי 
להקל על מלאכת הבניין. על מנופים ועגורנים, על 

מעליות מיוחדות ואמצעי עזר רבים.
ניתן לספר על חומרים נוספים )שלא הוזכרו בחוברת 

העבודה( כגון: 
פלדה, אלומיניום, פלסטיק בבנייה, קלקר ועוד.

למאגר המילים
תלמידים מתקדמים יוכלו לפעול ללא עזרת המאגר.
תלמידים שזקוקים לכך יעזרו במאגר בתשובותיהם.

סיכום 
בערים בונים בניינים ענקיים ממתכת, מאבן ומזכוכית. 

בתים רבים בונים מבלוקים ומאבן. 
מכינים בלוקים מחומרים שמפיקים מסלעי גיר: חצץ 
ומלט. משתמשים גם בחול ים. בארצות שגדלים בהן 

יערות בונים בתים מעץ. 

לשאלה ד
השאלה היא ברמת חשיבה של יישום.

התלמידים הכירו מרכיבים של בניינים רבי קומות: מתכות 
הבונות את השלד )בדרך כלל פלדה(, זגוגיות ובלוקים. 
בדרך כלל נחוצים גם מים, מלט, חצץ וחול כדי ליצור  

בטון לחיבור הבלוקים.
כדי להעלות לגובה רב את החומרים הנחוצים לבניית 

הבניין צריך מכונות.
התלמידים יכולים להציע שימוש במעלית, אך לא פשוט 
לבנות מעלית שתגיע לגובה רב. העגורן יכול לפעול 
בגבהים שונים, הוא מעין מעלית חיצונית ויתרונו בכך 
שהוא נייד: כשבונים מעלית היא מתאימה לבית שבו 

נבנתה. עגורן יכול להתאים לבתים רבים.
ייתכן שהתלמידים יתקשו במתן תשובה מתאימה 
וכדאי להפנותם לקריאה נוספת על העגורן. לכן שאלה 

זו מתאימה לשיעורי בית.  

 העשרה למורים 
בית אקולוגי

בית אקולוגי הוא בית שחוסך בחומרי בנייה והוא חסכני 
בצריכת חשמל.

משתמשים לבניית הבית בחומרים ידידותיים לסביבה -  
עצים, שאותם מגדלים במיוחד כדי לא להשתמש בעצים 
שנכרתו ביערות הגשם, פלסטיק וזכוכית ממוחזרים לבניית 
הרצפה והתקרה, טיח וצבעים שאינם מכילים חומרים 

כימיים המזיקים לסביבה. 
מפיקים חשמל ידידותי לסביבה באמצעות קולטים המורכבים 
מתאים סולריים, שקולטים את אור השמש וממירים אותו 
לחשמל. משתמשים בתנורים שמופעלים ישירות על ידי 

אור השמש.
כדי לחסוך בחשמל, מתכננים היטב את המיקום שבו יהיו 

דלת הכניסה והחלונות של הבית: 
בונים את הכניסה לבית בצד דרום - הצד שבו נמצאת 

השמש רוב שעות היום. 
כך נכנסים יותר אור וחום, בעיקר בחורף.

מסוככים על הכניסה בעונת הקיץ כדי למנוע כניסת חום 
הביתה. יש שתי דרכים לסוכך על הבית:

• באמצעות עץ נשיר ששותלים בכניסה לבית. בתקופת 
החורף הוא עומד בשלכת )ומאפשר אז לשמש לחדור 
לבית ולחמם אותו(,  אולם בקיץ, כשהוא במלוא עלוותו, 

הוא נותן  צל. 
• באמצעות פרגולות מתקפלות שסוגרים בחורף ופותחים 
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 מענה לסטנדרטים
1.1.ב. התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים במיומנויות של 

חשיבה ביקורתית.
1.1.ד. התלמידים יפעילו במהלך הלמידה מיומנויות 

חשיבה מטה-קוגניטיביות.

 הכוונה פדגוגית
על רפלקציה קראו בעמוד 20. 

לכרטיס לסיכום הלמידה
לכרטיס  מתחת  להדביק  לתלמידים  להציע  אפשר 
בסוף  )המצויות  מהמדבקות  אחת  הלמידה  לסיכום 
החוברת( שתשקף את הרגשתם על תהליך הלמידה 

על הבתים:
סמיילי - הצלחה ולמידה מועילה.

פרח - פעילות מעוררת עניין אך יש בה גם קושי.
שמש - פעילות קשה שדורשת תרגול נוסף. 

לפינה: לדעת עוד
בחרנו להרחיב בנושא של בית אקולוגי באמצעות פינה 
בנושא, כדי להגביר את המודעות לקיומם של פתרונות 
ידידותיים לסביבה העונים על הצרכים הנוצרים בבניית 

בתים. 
)מעין  עצמית  הערכה  משימת  כאן  להוסיף  ניתן 

מבדק(:

א. הקיפו רק את התשובה הנכונה:
1. אני גר בבית:     אבן    חומר     קש  

2. כדי לבנות היום בית משתמשים ב:    
  חומר אחד חזק בהרבה חומרים שונים

3. אם משתמשים בבנייה בטכנולוגיות חדשות    
זה מפריע לבנייה מהירה    
משפר את איכות הבנייה    
משפר את איכות החיים    

מחזיר אותנו לתקופת האבן   

ב. השוו את מה שסימנתם עם חברים.
אם סימנתם נכון את כל התשובות, הדביקו סמיילי 

במחברת.
אם לא סימנתם נכון ואתם צריכים לחזור ולקרוא שוב 

בחוברת, הדביקו שמש במחברת.

לדמותו של סביבני
על  שבשמירה  החשיבות  את  סביבני  מדגיש  הפעם 

הסביבה.
בניית בתים אקולוגיים משרתת מטרה זו: היא מובילה 
אותם,  למחזר  שאפשר  טבעיים  בחומרים  לשימוש 
לצמצום השימוש באנרגיה על ידי תכנון נכון של הבית 

ולשימוש באנרגיה חלופית - אנרגיית השמש.
בתים  שמכירים  כאלה  התלמידים  בין  שיש  ייתכן 
התנסות  מתוך  עליהם  לספר  יוכלו  והם  אקולוגיים 

אישית.

• שותלים על הגג צמחייה שמונעת חימום רב בקיץ ובריחת 
חום בחורף. 

בונים חלונות זה מול זה כדי שתהיה זרימה טובה של   •
אוויר בבית.

• משתמשים ביעילות במים כך שכמעט לא מבזבזים מים:
המים מהכיורים ומהמקלחת משמשים אחר כך להדחת 
מים באסלה ולהשקיית הגינה. מתקינים מכל מים על הגג 
כדי לקלוט מי גשמים. אפשר ליישם רבים מהפתרונות האלה 
בכל בית, אך הרוב נמנעים מכך בגלל העלות הראשונית 
הגבוהה של בית אקולוגי. עם זאת, נתונים מראים שלאורך 
זמן ההשקעה בבית אקולוגי חוסכת עלויות רבות בהמשך, 

בעיקר בצריכת חשמל ומים.
רבים מהפתרונות המוצגים בבית אקולוגי מתאימים גם 
לבתים שנבנים בחומרי בנייה מקובלים, כמו למשל: התקנת 
מערכת צינורות כפולה להעברת מים "אפורים" )לאחר 
שימוש במקלחת, בכיורים, במדיחי כלים ובמכונת כביסה( 

לאסלות; או איסוף מים אפורים להשקיה בגינה.
גם בניית פתחים במקום מתאים והצללתם חוסכת אנרגיה 

הדרושה לשמירה על טמפרטורה נוחה בבתים. 
יש לשים לב כי הפתרונות המוצעים מתייחסים בעיקר 
לבתים צמודי קרקע המתוכננים על ידי בעלי בתים פרטיים, 

ולכן קל להם יותר להתקינם.
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

מטרת העבודה בקבוצות להזכיר כמה שיותר חפצים, 
ולמיין אותם על פי החומרים שמהם מכינים אותם.

וגם - לעבוד בשיתוף כדי לפתח כישורים של עבודת 
צוות.

התלמידים הכירו עוד כמה חומרים שמשמשים לבניית 
בתים: חומר, עץ, זכוכית, אבן, מתכת. 

בפעילות זו הם בודקים מאילו חומרים עשויים חפצים 
שנמצאים בתוך הבתים.

הם יכולים לראות שגם בתוך הבית נעשה שימוש ברבים 
מהחומרים המשמשים גם בבניית הבתים )חומר, עץ, 
זכוכית, מתכת(. כמה מהחומרים שמהם עשויים החפצים 

בתוך הבית עדיין לא הוצגו בפרק: 
פלסטיק, גומי וצמר  )נרחיב עליהם בהמשך הפרק(,  

אך הם מוכרים לתלמידים מחיי היומיום.
תפקידה המרכזי של הזכוכית בחיינו מודגש במשימת 
החשיבה. בביצוע פעילות זו על התלמידים להיעזר 
 בידע עולם קודם שלהם. עבודת הצוות תסייע להם 

בביצוע המשימה.

דף הערות       למורה
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דף הערות       למורה

פעילות העשרה לתלמידים
לאחר שהתלמידים יעבירו קווים מחברים בין שם החומר 
למקומו בבתים שונים -  בית חומר ואוהל, ניתן להציע 
לתלמידים לשוחח על השימושים השונים שעושים בכל 

אחד מן החומרים.
התלמידים יבדקו אם גם היום אנחנו משתמשים בכל 

החומרים שהיו בשימוש באוהל ובבית החומר. 
אנו  באילו חומרים, שלא עמדו לרשות האדם בעבר, 

משתמשים היום?
ישוחחו על התפתחות הטכנולוגיה והקשר שלה לשימוש 

בחומרים.
למשל: בבית החומר יש הרבה כלי חומר - מדוע?

האם גם בבית המודרני יש הרבה כלי חומר? מדוע?
מה החליף בימינו את כלי החומר?

לאיזו מטרה משמש כל אחד מהכלים או החפצים הנמצאים 
באוהל? מי משתמש?
ממה הכלי עשוי? וכו'

 הכוונה פדגוגית
פעילות הערכה 

מורים שירצו בכך יוכלו להציע את הטבלה שבעמוד 97 
כפעילות מבדק והערכה.

כל התלמידים ימלאו בעצמם את הטבלה ויבדקו את 
תשובותיהם.

לאחר מכן, בעזרת המורה, ותוך כדי שיחת כיתה וסיכום 
התשובות על הלוח, כל תלמיד/תלמידה ייתנו לעצמם 

ציון וידביקו ליד הטבלה.
הכול נכון - ידביקו סמיילי.

להמשיך וללמוד עוד - ידביקו פרח.
לא הצלחתי - ידביקו שמש.
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 מענה לסטנדרטים
1.2.א. התלמידים יזהו חפצים העשויים מחומרים שמקורם 

בעולם החי ובעולם הדומם.
1.2.ג. התלמידים יסבירו באמצעות דוגמאות פשוטות 

את הקשר שבין תכונות חומרים לבין השימוש בהם.

 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

על התלמידים לחזור ולעיין באיור של החפצים שיש 
בתוך הבית בעמוד 96.

באיור מוצגת תמונה של חדר ילדים.
בפעילות הקודמת סימנו התלמידים חפצים שיש בחדר 

הילדים ורשמו מאילו חומרים הם עשויים.
בפעילות זו על התלמידים למיין את החומרים לפי 
מקורם, כפי שלמדו ביחידה זו: חומרים מהחי )צמחים 

ובעלי חיים( וחומרים מהדומם.
הבאנו כאן בתמונות מכלול רחב של חומרים. כל שנדרש 

מן התלמידים הוא זיהוי החומר על פי התמונה.
זו פעילות מטרימה לפרק "החומרים".

מורים שירצו בכך יוכלו להציע פעילות בקבוצות:  
כל קבוצה )או כל זוג ילדים( ישתפו פעולה בפעילות של 

איסוף מידע, ויבדקו:
• אילו חפצים אפשר ליצור מגומי?
• אילו דברים אפשר לייצר מצמר?

• אילו דברים ניתן לייצר מנייר? 
וכיוצא בזה. לאחר מספר ימים התלמידים יספרו על 

המידע שאספו בכיתה.
המורים יוכלו לסכם את עבודות התלמידים.

בדקנו ומצאנו כי:

בצבע משתמשים ל.....בשעווה משתמשים ל.....במלט משתמשים ל...

בחומר משתמשים ל....בעץ משתמשים ל....בגומי משתמשים ל....

התלמידים יוכלו להציע עוד עמודות בטבלה, על פי החומר 
שבדקו. בגמר הלמידה של נושא החומרים, ניתן לחזור אל 
הטבלה ולבדוק מה נלמד ומה לא, מה היו רוצים לדעת 
עוד ועל מה היו מוותרים. לכל תשובה של התלמידים יש 

לתת נימוק. פעילות זו היא מעין רפלקציה והערכה.

 העשרה למורים 
שיטות למיון חומרים לקבוצות

מקובלות שלוש שיטות עיקריות למיון חומרים:
 1. לפי מקורם: חומרים טבעיים - מהדומם או מהחי; 

חומרים מלאכותיים מעשה ידי אדם.  
 2. לפי הרכבם: חומרים טהורים שהרכבם קבוע )יסודות 
ותרכובות(, או תערובות שהרכב החומרים בהן אינו   

קבוע )תמיסות הן תערובות הומוגניות שפיזור החומרים    
בהן אחיד(.  

 3. על פי השימוש שעושים בהם: חומרי גלם טבעיים 
)פרות, עלים, זרעים, נפט( או חומרי גלם מלאכותיים    
)פלסטיק(, או חומרי גלם שעוברים עיבוד לצורך השימוש    

בהם )עץ, צמר, סגסוגות מתכת(.  

הטבלות שלהלן מציגות את שיטות המיון השונות:
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1. מיון חומרים לפי מקורם
חומרים מלאכותייםחומרים טבעיים

חומרים מעשה ידי אדםחומר מהחי )צמחים ובעלי חיים(חומר מהדומם

חומרים המופיעים בצורה טהורה, בתערובת 
עם חומרים אחרים או בתרכובות.

חומר הבוער והופך למים, פחמן דו-חמצני 
ואנרגיה. מכיל פחמן, חמצן, מימן ולעתים 

חנקן, גופרית וזרחן
)פחמימות, שומנים, חלבונים(

חומר שאינו מצוי בטבע ונוצר ע"י האדם מחומרים 
שונים במעבדה. חומר בעל תכונות משופרות. 

חומר המשמש כתחליף לחומרים טבעיים, יוצר 
בעיה סביבתית כי אינו מתפרק בטבע. 

מינרלים, מים, אדמה, סלעים, אוויר,  עפרות 
מתכות

מהצומח
שורשים, גזעים, 

ענפים,  עלים, פירות, 
זרעים, סיבים, שרף, 
קליפה, פחם גולמי

מבעלי חיים
בשר, חלב, עור, 
קרניים, שיער, 

ציפורניים, פקעות 
משי, שומן, נפט

פלסטיק

 הכוונה פדגוגית
לשאלה ב

חפצים רבים עשויים מכמה חומרים ולא רק מחומר אחד.
התלמידים צריכים לבחון אפשרות זו על פי תמונה של 
חפץ, שהם בוחרים, וגם על פי ידע עולם קודם שלהם.

לשאלה ג
כדי לחזק את ההבחנה בין חומרים מהדומם )מתכת 
וזכוכית( לחומרים מהצומח )עץ( מוצעת פעילות של 

זיהוי החומר שממנו עשויים החפצים שבתמונות.
פעילות זו היא פשוטה ומתרגלת את המיון של החומרים 
לשתי קבוצות במתכונת של שאלה סגורה, לאחר 

שבשאלה א הם ביצעו מיון בשאלה פתוחה.

2. מיון חומרים לפי הרכבם הכימי
חומר לא טהורחומר טהור 

תמיסהתערובתתרכובתיסוד

מוכרים בטבע 111 יסודות 
שנוהגים לחלקם לכמה קבוצות:

מתכות, מתכות מעבר ואל-
מתכות.

לתרכובת תכונות קבועות השונות 
מאלה של היסודות המרכיבים 

אותה. לדוגמה, מים הם תרכובת 
של מימן עם חמצן.

למים יש תכונות קבועות השונות 
מאלה של מימן וחמצן בנפרד. 

תערובת היא חומר המכיל שני 
חומרים או יותר המעורבבים יחד. 
אפשר לשנות את הכמויות של 
המרכיבים המצויים בתערובת.
הכמות שבה נמצא כל מרכיב 

בתערובת משפיעה על התכונות 
שלה.

תכונות המרכיבים בתערובת אינן 
משתנות.

תערובת הומוגנית שבה כל 
המרכיבים מפוזרים באופן אחיד 

בתערובת.

בין היסודות: מימן, אשלגן, נתרן, 
סידן, חמצן, הליום

מים, מלח מאכל, סוכר, 
פחמן דו-חמצני

חול, אבק באוויר, 
חול במים, בטון

חלב, אוויר, תערובת אוויר במים, 
תמיסת סוכר, מי ים 

3. מיון חומרים על פי התאמתם לייצור מוצרים
חומרים הנדסייםחומרי גלם

חדשנייםמסורתייםמלאכותייםטבעיים

חומרים שנלקחים מהטבע כמו 
שהם ואי אפשר לייצר מהם 

מוצרים

חומרים שאינם קיימים בטבע 
ונוצרים במעבדה.

אינם מתפרקים  בטבע

חומרי גלם טבעיים שעברו עיבוד 
או טיפול, שניתן ליצור מהם 

מוצרים

חומרי גלם מלאכותיים שעברו 
עיבוד או טיפול במעבדה כדי 
לשפר את תכונותיהם ושניתן 

לייצר מהם מוצרים. 
חומר המשמש כתחליף לחומרים 

טבעיים.
אינם מתפרקים  בטבע

גזעים, ענפים,  עלים, פירות, 
זרעים, סיבים, שרף, קליפות עצים, 

בשר, חלב, קרניים, עור, שיער, 
ציפורניים, שומן, פחם גולמי, נפט

תזקיקי נפט )פלסטיק(

קמח, צבעים, עורות, חוט משי, 
חוט צמר, לוחות עץ, עמודי עץ, 
מוטות עץ, פחם, תזקיקי נפט 

)בנזין, סולר, שעווה(, כימיקלים 
טבעיים.

פולימרים )סוגים שונים של 
פלסטיק(, סגסוגות 
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 הכוונה פדגוגית
כדי  להבהיר את המושג "תכונות" ולחתור להבנת 
המונח  "תכונות של חומרים", פתחנו נושא זה בהכרת 
תכונותיהם של הילדים עצמם ורק אחר כך עברנו לתכונות 

של החומרים.
התלמידים יצמידו למחברת תמונה שלהם ויוכלו לספר 

על תכונותיהם.
מעניין לראות כיצד כל תלמיד יציג את עצמו: רזה, 
שמן, גבוה, נמוך, חייכן, כעסן, קצר רואי, מיטיב לראות 

ועוד.

כהטרם לפעילות שבעמוד הבא אפשר להציג בכיתה 
תעודת זהות אישית.

בודקים יחד עם התלמידים מה המרכיבים של תעודת 
הזהות ומה אפשר ללמוד ממנה על בעלי התעודה.

הכרת הקשר בין התכונות של הפרט לבין היכולת לזהותו 
באמצעותן, תסייע בהבנת החשיבות שיש לזיהוי החומרים 
ולהכרת תכונותיהם, והחשיבות שיש לזה  בהקשר של 

השימוש בהם.
אפשר לדון גם בשאלה אם יש צורך במידע המפורט 
בתעודת הזהות, ואולי היום עדיף להיעזר במידע מזהה 
אחר )טביעת אצבעות שהייתה מקובלת בעבר, או שיטות 
חדשניות המתבססות על טכנולוגיה מתקדמת, כמו 

למשל סריקת גלגל העין או זיהוי קול הדובר(.

פעילות הערכה 
מורים שירצו בכך יוכלו להציע את הטבלה שבעמוד זה 

כפעילות מבדק והערכה.
התלמידים ימלאו בעצמם את הטבלה, ויבדקו את 
תשובותיהם לאחר מכן, בעזרת המורה, ותוך כדי שיחת 

כיתה וסיכום התשובות על הלוח. 
התלמידים יתנו לעצמם ציון:

הכול נכון - ידביקו במחברת סמיילי.
להמשיך וללמוד עוד - ידביקו במחברת פרח.

לא הצלחתי - ידביקו במחברת שמש.

 מונחים חדשים 
מזה  זה  נבדלים  האדם  בני  איכות.  טיב,   - תכונה 

בתכונותיהם ובאופיים. 
תכונות - תכונות חיוביות, תכונות שליליות, תכונות 

מלידה ותכונות קנויות.

 העשרה לתלמידים 
פעילות נוספת: משחק רביעיות

המורים יוכלו להכין משחק רביעיות. 
במשחק יהיו ארבעה סטים. בכל סט ארבעה כרטיסים. יחד 

יהיו 16 כרטיסים.
רביעיה 1: החומר עץ

ציורציורציורציור

1. כף מעץ1. כף מעץ1. כף מעץ1. כף מעץ

2. כסא עץ2. כסא עץ2. כסא עץ2. כסא עץ

3.עיפרון מעץ3. עיפרון מעץ3. עיפרון מעץ3. עיפרון מעץ

4. סולם עץ4. סולם עץ4. סולם עץ4. סולם עץ

רביעייה שנייה: החומר זכוכית 

ציורציורציורציור

1. כוס זכוכית1. כוס זכוכית1. כוס זכוכית1. כוס זכוכית

2. חלון זכוכית2. חלון זכוכית2. חלון זכוכית2. חלון זכוכית

3. עדשה 
במשקפיים

3. עדשה 
במשקפיים

3. עדשה 
במשקפיים

3. עדשה 
במשקפיים

4. נורת חשמל4. נורת חשמל4. נורת חשמל4. נורת חשמל
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 מענה לסטנדרטים
1.2.א. התלמידים ימיינו חומרים לפי תכונותיהם )צבע, 

ריח, טעם, קשיות, ציפה, מרקם( וישוו ביניהם.

 הכוונה פדגוגית
לשאלות א־ב

התשובות לשאלות אלה מבוססות על ידע עולם קודם, על 
הכרת חומרים מהתנסויות אישיות קודמות. התלמידים 
רואים תמונות של כלים שהם יודעים עליהם מחיי היומיום 
ועל בסיס  הידע הזה עליהם לציין מאילו חומרים הכלים 
עשויים. זוהי פעילות מטרימה ללימוד מסודר בנושא 

הכרת תכונות של חומרים מסוגים שונים. 
כדי לחזק את הכרת התכונות של החומרים, כדאי להביא 
לכיתה מגוון של כלים וחפצים העשויים מחומרים שונים 

להרחבת מגוון התכונות שהילדים יציגו.
כדי להתמקד בתכונות של חומרים הכנו כרטיסי זיהוי 

לחפצים.
התלמידים רואים את החפץ וצריכים להשלים בכרטיס 

את תכונותיו.

אפשר להכין לתלמידים "כרטיסים אלמים".
התלמידים יצמידו כרטיסים לחפצים וירשמו על גבי 
הכרטיסים את שמות החומרים שמהם החפצים עשויים 

ואת תכונותיהם של החומרים.
ניתן להציע לתלמידים לבחור רק בחומר אחד שהם 

מתעניינים בו במיוחד.
עליהם לחפש במאגרי מידע שונים מידע על החומר 
שבחרו בו, ולהכין עבודה שיוכלו להציג אותה בפינת 
המדע - רצוי לציין כי יש לתכנן את העבודה מראש. 

)לחפש בספרים, באינטרנט, באנציקלופדיה(

רביעייה שלישית: החומר פלסטיק  

ציורציורציורציור

1. מסגרת 
למשקפיים

1. מסגרת 
למשקפיים

1. מסגרת 
למשקפיים

1. מסגרת 
למשקפיים

2. קלמר2. קלמר2. קלמר2. קלמר

3. סל קניות3. סל קניות3. סל קניות3. סל קניות

4. גלגל ים4. גלגל ים4. גלגל ים4. גלגל ים

רביעייה רביעית: החומר עור 

ציורציורציורציור

1. כדורגל1. כדורגל1. כדורגל1. כדורגל

2. חגורה2. חגורה2. חגורה2. חגורה

3. ארנק לכסף3. ארנק לכסף3. ארנק לכסף3. ארנק לכסף

4. נעלי עור4. נעלי עור4. נעלי עור4. נעלי עור

תוכלו להכין רביעיות נוספות על פי הצורך.
גם בהכנת הרביעיות יש משום מבדק.

קראו גם בעמוד 99.
רביעייה של קלפים 

העוסקים בחפצים מעץ

סולם 
עיפרון 

כסא 
כף

סולם 
עיפרון 
כסא 
כף

סולם 
עיפרון 
כסא 
כף

כף
 

א
ס

 כ

רון
פ

עי

ם
ול

ס

כףכסא עיפרון סולם 
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 מענה לסטנדרטים
1.2.ג. התלמידים יתנסו ויתארו שיטות פשוטות של 

תהליכי הפקת חומרים )צבעים מהטבע(.
2.3.ב. התלמידים יציינו את החושים העיקריים )טעם, 

ריח, ראייה, שמיעה, מגע(.

 הכוונה פדגוגית
לאיור

במהלך הפרק מוצגות לתלמידים מגוון של תכונות: 
ריח, טעם וצבע, מרקם, קשיות, מצב צבירה )מוצק או 

נוזל(, ציפה במים.
בחרנו לפתוח בתכונות המוכרות לילדים ושמרגישים 
אותן בעזרת החושים: צבע )ראייה(, טעם וריח, מרקם 
)מגע(. קשיות, מצב צבירה וציפה הן תכונות שיש לבצע 

בדיקות כדי לגלותן:
קשיות: יש לבדוק אותה בעזרת אמצעי עזר כמו ציפורן 

או מסמר פלדה חד. 
מצב צבירה: מתברר כאשר מכניסים חומר לכלי ובודקים 
אם הוא מקבל את צורת הכלי )נוזל( או שומר על צורה 

קבועה )מוצק(. 
ציפה: נבדקת באמצעות הצבת קוביות או כדורים מחומרים 
שונים על פני המים, ובדיקה אם הם שוקעים או ממשיכים 
לצוף על פני המים. לאחר הכרת תכונות של חומרים 
אנחנו נעזרים בתכונות כדי לאפיין חומרים שונים, ובהם 
מתכות, זכוכית, עץ ונייר )חומרים טבעיים( ופלסטיק 
)חומר מלאכותי(. הכרת התכונות של כל סוג של חומר, 
עוזרת לנו לזהות אותו כשאנחנו בוחנים כלים וחפצים 
שעשויים מהחומר. הכרת התכונות של חומרים מאפשרת 

לנו גם לבחור בחומר המתאים לשימושים שונים.
להצגת החושים

צבע, ריח וטעם נקלטים באמצעות חושים: חוש הראייה 
נמצא בעיניים, חוש הריח נמצא באף וחוש הטעם מצוי 
בגופיפי טעם בלשון. חוש הריח וחוש הטעם קשורים זה 
בזה ולמעשה, אי אפשר לחוש בטעם בלי חוש הריח. 

כשאנחנו מצוננים נתקשה להרגיש גם בטעם המזון.
לדיון בכיתה

ניתן לשוחח בכיתה על בני אדם הלוקים בחסר מסוים.
עם אילו קשיים מתמודדים בני אדם כאשר אחד החושים 
שלהם נפגע. במדינה כמו שלנו, שרבים בה הצעירים שנפגעו 
במלחמות, יש לתת את הדעת על הדרך שבה הם מתמודדים 

ועל הקשיים שלהם. בחרנו לעסוק כאן בעיוורון.

 העשרה לתלמידים 
לשיח

אפשר לצאת לסייר בחנות תבלינים. לראות את הצבעים, 
להריח את הריחות.  אפשר לבקש מהתלמידים להביא תבלינים 
לכיתה. להריח, לראות את המרקם שלהם ולהכין תצוגה 
משולטת של התבלינים. בצמחים יש חומרים שנותנים להם 
את הצבע, הטעם והריח. בני האדם למדו להפיק מהצמחים 
את החומרים האלה. הם משתמשים בהם במוצרי מזון, 
בחומרי ניקוי ובמוצרים לטיפוח היופי. מצמחים מפיקים 
תבלינים רבים. יש תבלינים בצבעים רבים מאוד. מוסיפים 
תבלינים למזון כדי לתת לו טעם טוב. כל תבלין נותן טעם 

שונה למזון.

הפקת חומרי צבע מצמחים 
מה צריך? 

חתיכת סלק
תבלין כורכום

כפית נס קפה
5 תותים מרוסקים

כפית פפריקה
שקית תה

קטן,  סיר  הכוס,   3/4 ל-  עד  מים  מלאות  כוסות,   6 
בד לבן

איך מכינים?
לכל חומר בנפרד, מוזגים את המים שבכוס לסיר קטן, 
ומכניסים  את אחד מהחומרים לתוך המים )אפשר גם 

לטחון במעבד מזון(.
מרתיחים )בעזרת מבוגר, כמובן(. ממשיכים לחמם על אש 

קטנה ומניחים להתקרר. מחזירים לכוס.
מכניסים לכוס חתיכת בד לבן ומשרים )במשך שעה( 

בתוך הנוזל. 
תולים ומייבשים.

התוצאה
מהסלק התקבל צבע _________________

מהכורכום התקבל צבע _________________
מהנס קפה התקבל צבע _________________

מהתותים התקבל צבע _________________
מהפפריקה התקבל צבע _________________

משקית התה התקבל צבע _________________

בדקו אריזות של מוצרי מזון שונים.
שימו לב, האם מצוין על האריזה אם הוסיפו צבע מאכל, 

חומרי טעם או חומרי ריח למוצר? 126



 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

בעניין החומרים נוסף כאן פן נוסף - אוכל.
בעבודות הקודמות התלמידים למדו על המזון, הפעם 

הם לומדים על תכונותיו.
התלמידים יוכלו להמשיך ולפתח משימה זו ולמצוא 
בבית חפצים שעשויים מתכת, פלסטיק, גומי, זכוכית, 
עץ ועוד. הם יוכלו לרשום את שם החומר שממנו הכלים 

והחפצים עשויים, יצבעו, יריחו ועוד.

 העשרה מדעית 
תמיסות ומסיסות של חומרים 

תמיסות הן תערובות של שני חומרים או יותר המפוזרים 
באופן אחיד )הומוגני( בכל נפח התמיסה. יש בתמיסה 

שני מרכיבים: 
ֵמֵמס - שהוא המרכיב העיקרי של התמיסה, כמו מים 

למשל, 
מּוָמס )או מומסים( - מרכיבים המצויים בכמות קטנה 

יותר בממס.
כאשר ממיסים גז במים כמו פחמן דו־חמצני ליצירת סודה 
לשתייה למשל, המים הם הממס והגז הוא המומס. כאשר 
ממיסים מלח מאכל במים, המים הם הממס והמלח הוא 

המומס.
מסיסות היא תכונה של החומר המבטאת את כמות 
החומר שאפשר להמיס בנפח נתון של ממס. המסיסות 
תלויה בתכונות של המומס ושל הממס. המסיסות תלויה 

גם בטמפרטורה.
המים הם הממס הטוב ביותר המוכר בטבע ונוהגים לכנותו 
בשם ממס אוניברסלי. בנוזל מים מתמוסס המספר הגדול 
ביותר של חומרים בטבע, בהשוואה לממסים מוכרים אחרים, 

כמו למשל אלכוהול, שמן, אצטון.
)חשוב לשים לב לכך שמים הוא שם של חומר בטבע )החומר 

מים( וגם שם של מצב הצבירה הנוזלי של החומר הזה.(
מבין החומרים שאנחנו מרבים להשתמש בהם, מלח בישול 
וסוכר למאכל מסיסים היטב במים. כך למשל אפשר להמיס 
0.359 גרמים של מלח בישול במ"ל )גרם( מים או 359 

גרמים בליטר מים. 

הסוכר שאנחנו משתמשים בו הוא למעשה דו־סוכר בשם 
סוכרוז )מכיל שני חד סוכרים הקשורים זה לזה: גלוקוז 

ופרוקטוז(. מסיסותו במים גבוהה מאוד:
2.1 גרם בכל מ"ל )גרם( של מים או 2.1 ק"ג בליטר מים 

.20° C בטמפרטורה של
אם נמיס במים כמויות גדולות יותר של מלח בישול או של 
סוכר מאכל, חלק מהחומר לא יתמוסס וישקע לתחתית 

הכלי. מצב זה נקרא בשם תמיסה רוויה.

 העשרה למורים  
על התצפית

אחד מכלי המחקר העיקריים במחקר מדעי הוא התצפית:
בידוד גורמים ומדידתם תוך כדי התבוננות בתופעה טבעית, 

בלי לנסות להשפיע על התוצאות. 
ההתערבות של החוקר מזערית ומטרתה לבודד משתנים. אך 
הוא אינו משנה גורמים נבדקים ואינו משפיע על התוצאות 

המתקבלות.
כאשר מתבוננים בחומרי מזון מנסים לזהות תכונות 
המאפיינות אותם: צבע, טעם וריח. לא מנסים לשנות את 
התכונות, אלא צופים בתכונות של חומרים הקיימים בטבע. 
גם כאשר בודקים את תכונת המסיסות של חומרים במים 
מבצעים תצפית ולא ניסוי. התלמידים בוחרים אילו חומרים 
יערבבו עם המים כדי לבדוק את מסיסותם במים, אך הם 
אינם מנסים להשפיע על תכונת המסיסות אלא רק צופים 

בה. לכן זו תצפית לכל דבר. 
כדי לבדוק בניסוי אילו גורמים משפיעים על המסיסות 
של חומרים במים, יהיה עלינו לשנות בכל פעם גורם אחד 
המשפיע על המסיסות, כמו למשל הטמפרטורה של המים 

או כמות החומר המומס שמוסיפים למים. 
במקרה זה אנחנו מתערבים בתהליך ומנסים לשנות את 

התכונה הנבדקת, מסיסות חומרים במים. 
לכן זהו ניסוי.

 העשרה לתלמידים 
הביטו מבעד לחלון הכיתה.  א. 

אוויר,  )קרקע,  בטבע  רואים  אתם  צבעים  אילו  רשמו   
עננים, צמחים, בעלי חיים(. 

צאו לחצר או לגינה. ב. 
רשמו צבעים נוספים שאתם רואים.  

התבוננו בסלסילת הפירות והירקות שבבית. ג. 
אילו צבעים אתם רואים?  

התבוננו בתמונות של בעלי חיים.  ד. 
רשמו את הצבעים של בעלי החיים שרואים בתמונות.  127



 הכוונה פדגוגית
לסיכום

עבודת הסיכום היא עבודה יצירתית.
בעזרת  בבית  או  בכיתה  זו  פעילות  לבצע  אפשר 

ההורים.
משימה זו יכולה להוות גם פעילות הערכה עצמית 
)מבדק(, אלא שלשם כך יש להציג את הפעילות בדרך 
הפוכה. לומר לתלמידים את שם החומר והתלמידים 

יכתבו תכונות.
למשל: עץ - חומר שממנו מכינים רהיטים.

לשאלת החשיבה
ילדים אוהבים להשתעשע בחיבור חידות.

ניתן לנצל זאת ולפעול כאן בפעילות הערכה.
המורה יציע שם של חומר מסוים והתלמידים יתבקשו  

לחבר חידה שהתשובה עליה היא שם החומר. למשל,
המורה:  "פלסטיק?"

תלמיד: "צבעוני, לא שביר, לפעמים שקוף, מאחסן 
חומר מרווה צימאון."

 העשרה לתלמידים 
ניתן לשוחח בכיתה על תכונות שונות של חומרים:

ראייה: להביט מבעד לחלון הכיתה ולרשום אילו צבעים 
רואים.

לצאת לחצר או לגינה ולרשום צבעים נוספים שרואים.
לפתוח בבית את המקרר. מה הצבעים שאתם רואים?

טעם: לבחור כמה פירות - ולטעום.
לרשום  את שם הפרי ואת טעמו.

לבחור כמה שורשים  )גזר צנונית, סלק( ולטעום. 
לבחור כמה משקאות ולטעום. 

ניתן לשנות טעמים שונים. ניתן לבדוק מרכיבים של חומרים 
שונים )צנצנת דבש, ריבה(.

 העשרה מדעית 
על חושי הראייה, הטעם והריח של האדם

אנחנו, כמו כל בעלי החיים, קולטים מהסביבה גירויים רבים 
שנותנים לנו מידע חשוב על המתרחש בסביבתנו. הגירויים 
נקלטים באמצעות חושים מיוחדים. לכל חוש יש איבר מיוחד 
לו, איבר החוש קולט רק סוג מסוים של גירויים. כך למשל, 
קולטות העיניים - איבר הראייה -  גירויי אור, האף קולט 
גירויים שמקורם בחומרי ריח, ופקעיות הטעם בלשון קולטות 
גירויים שמקורם בחומרי טעם. איבר החוש שולח את המידע 
למוח באמצעות מערכת העצבים. המוח מעבד את המידע 
בהתאם לסוגו,  למשל, גירויי האור שנקלטו על ידי העיניים 
מעובדים  במוח לתמונה חזותית. לאחר העיבוד, המוח 
מפעיל איברים מתאימים בגוף כדי להגיב באופן המתאים 
לגירוי שבעל החיים קלט. כך לדוגמה, יכולים בעלי החיים 
לשנות את התנהגותם: להתקרב למקום שיש בו מזון או 

להתרחק ממקום שיש בו סכנה.
רוב איברי החושים שלנו, עיניים, אוזניים, אף ולשון - נמצאים 
בראש. רק המרכיבים )קולטנים( של איבר המגע מפוזרים 
בעור על פני כל הגוף. העין שלנו פועלת כמו מצלמה 

ונקראת משום כך - עין מצלמה.
במרכז העין נמצא האישון - פתח  שחור שגודלו משתנה 
)מתכווץ או מתרחב( בהשפעת האור בסביבה )כמו  הצמצם  

שבמצלמה(.

מאחורי האישון נמצאת העדשה, שמרכזת את קרני האור 
החודרות לעין וממקדת אותן על הרשתית: שכבה של תאי 
חוש הרגישים לאור. מיקוד קרני האור מבטיח שתתקבל 
תמונה חדה וברורה. תאי הרשתית הופכים את גירוי האור 
לאותות עצביים שמועברים אל המוח באמצעות מערכת 
העצבים. המוח מעבד את המידע ומתרגם אותו לצבעים, 

לצורות ולתנועות של העצם שמתבוננים בו.
אנחנו מבחינים בעזרת העיניים בצורות, בצבעים ובתנועות. 
לכל אחת מהעיניים שלנו יש שדה ראייה נפרד )היא רואה 
חלק שונה מהסביבה(. אך הודות לכך שהעיניים שלנו 
נמצאות בחלק הקדמי של הראש, אנחנו יכולים למקד את 
המבט, ליצור חפיפה בין שדות הראייה של שתי העיניים 

ולקבל תמונה חדה וברורה של מה שנמצא לפנינו.
אנחנו קולטים בעזרת העיניים רק חלק קטן מטווח אורכי 
הגל של האור. הודות לטכנולוגיה שפיתחנו הצלחנו להגדיל 
במידה ניכרת את המידע שאנחנו קולטים באמצעות גירויי 
אור לדוגמה: על ידי הגדלת עצמים זעירים באמצעות 
המיקרוסקופ, הגדלת עצמים רחוקים באמצעות משקפת 
וטלסקופ, מיכשור הקולט טווח קרני אור שעינינו אינן רואות 

)על-סגול, תת-אדום וטווחים אחרים(.
חוש הריח הוא כנראה החוש המוקדם ביותר בהתפתחות 
האבולוציונית של האדם. הוא ממלא תפקיד חשוב באזהרה 
מפני סכנות שונות ויש לו כנראה גם תפקיד מרכזי במשיכה 
המינית, אם כי השימוש בחומרי ריח ממקורות אחרים 

מעמעם את תפקידו.
יש קשר הדוק בין חוש הריח לחוש הטעם. למעשה בלי 
חוש הריח איננו יכולים להבחין בטעמו של המזון )כשאנחנו 

מצוננים נדמה לנו שהאוכל חסר טעם(.
בתקרת חלל האף שלנו מצויה רקמת ההרחה ובה מיליוני תאי 
ריח קטנים. על כל תא ריח מצויות כתריסר שערות עדינות 
הבולטות לתוך שכבת ריר שמגנה עליהן ושומרת בתוכה את  128



 הכוונה פדגוגית
לפעילות

פעילות התנסותית.
יש להביא לכיתה מגוון של חפצים בעלי מרקמים שונים 

)חלקים, מחוספסים, קשים או רכים(.
רצוי לארגן את המידע שהתלמידים אוספים בפעילות 

בצורה מסודרת על הלוח.
לשאלה ג

פעילות משחקית שמחזקת את ההכרה עם מרקם של 
חומרים ואת ההבנה בנושא, וממחישה את תפקידו של 

חוש המגע בזיהויים.

 רשימת מונחים
ִמְרָקם - טקסטורה, אופן היערכותם של החלקים 

בחומר מורכב.

חומרי הריח. השערות מגדילות בשיעור ניכר את שטח הפנים 
של התאים ומגדילות באופן זה את רגישותנו לריחות. חומרי 
ריח המגיעים לשכבה הרירית מתמוססים בה ומגיעים ממנה 
לקולטני ריח המצויים על פני השערות. קשירת חומרי ריח 
לקולטנים מתורגמת לאותות עצביים המגיעים מתאי הריח 
לאזורים מיוחדים במוח ומעובדים שם. באמצעות העיבוד 

אנחנו לומדים על סוג הריח, על מקורו ועל עוצמתו.
כדי שנוכל להריח חומרים, הם צריכים להימצא בצורת גזים 
באוויר ולהתמוסס ברירית האף. אנחנו זוכרים ריחות שונים והם 
משפיעים על התחושה שלנו. כך למשל, ריח של גשם או של 
דשא קצור מעוררים אצל רבים תחושה של רעננות ושמחה. 

ריח של דברי מאפה מעורר אצל רבים תחושת רעב.
חוש הטעם הוא המוגבל ביותר מבין החושים גם בטווח 
הרגישות וגם במגוון הטעמים. חוש הטעם עוזר לנו למיין 
ולהעריך מזון ומשקה המגיעים לפה. הוא מוסיף גוון לתחושה 
שהריחות מעוררים בנו. אפשר להתקיים בלי חוש הטעם, אבל 

פגיעה בחוש הריח, לעומת זאת, מקשה עלינו מאוד.
חוש הריח גם הוא חוש כימי - הוא מושפע מחומרי טעם 
המגיעים עם המזון והמשקה אל הפה. הלשון מערבלת את 
המזון בפה וחשה במרקם של המזון ובטמפרטורה שלו, 

שניהם משפיעים על תחושת הטעם שלנו. 
על הלשון מצויות גבשושיות בשם פטמיות המעניקות ללשון 
את חספוסה. בתוך הפטמיות נמצאות פקעיות הטעם. 
לאדם בוגר יש כ־9,000 פקעיות טעם, בעיקר על שטח פני 
הלשון אך גם על החך, בלשונית הבליעה ובוושט. בתוך כל 
פקעית יש קבוצות של תאים שבשטח הפנים שלהם יש 
שערות ועליהן קולטנים לחומרי טעם. השערות מגיעות 
על שטח פני הלשון דרך נקבוביות זעירות בפקעיות הטעם. 
חומרי הטעם נקשרים אל הקולטנים ויוצרים אותות עצביים 
בתאים. האותות מועברים אל המוח באמצעות עצב הפנים 

ועצבי הלשון והלוע.

הפקעיות קולטות ארבעה סוגים של טעם: מר, מתוק, חמוץ 
ומלוח, אם כי בעוצמות שונות. מאחר שהן מפוזרות באופן 
לא שווה באזורים שונים של הלשון,  נקלטים הטעמים באופן 
שונה בכל אזור: בקצה הקדמי של הלשון נקלט הטעם המתוק, 
בחלק האחורי של הלשון נקלט הטעם המר, משני צדי הלשון 
החיצוניים נקלט הטעם המלוח ומשני צדי הלשון הפנימיים 
נקלט הטעם החמוץ.  כיום ברור שכל תא מסוגל להגיב לכל 
אחד מסוגי הטעמים, אך בעוצמה שונה, ולכן החלוקה לאזורים 
מצביעה למעשה על אזורים שבהם עוצמת טעם מסוים מורגשת 
בעוצמה חזקה יותר מאשר בשאר האזורים. כאמור, חוש הטעם 
אינו רגיש כמו חוש הריח. ריכוז חומרי הטעם צריך להיות גבוה 

פי 25,000 מזה של חומרי הריח כדי שנחוש בהם.
ועוד, תחושת החריפות מועברת לא באמצעות פקעיות 
הטעם, אלא באמצעות גירוי של קצות עצבים המצויים 

בלשון והם רגישים לכאב.

על חוש המגע
על פני העור, בחלקים שונים של הגוף, צומחות שערות 
שבבסיסן מצויים קצות עצבים חופשיים. נגיעה בשערה מגרה 
קצות עצבים אלה ויוצרת תחושה של מגע. קולטני מגע 

אלה אינם רגישים ביותר ואינם מגיבים ללחץ מתמשך.
אזורים בגוף,  שאינם מכוסים בשערות, כמו למשל השפתיים 
וקצות האצבעות, הם בעלי קולטני מגע רגישים יותר. לקולטנים 
אלה צורה של דיסקיות ובתוכן יש סיבי עצבים. אלה מגיבים 
לאט יותר למגע, אבל הם ממשיכים להגיב למגע כל עוד הוא 
נמשך. על פני העור יש גם קולטנים מורכבים יותר, שבהם 
עטופים קצות העצבים בשכבות רבות של קרומים במבנה דמוי 
בצל. קולטנים אלה מגיבים ללחץ ממושך. כל סוגי הקולטנים 
רגישים לטמפרטורה ותגובתם חלשה יותר במצב של קור. 
מידע על מגע ממוקד באזורים מסוימים של הגוף מועבר למוח 
השדרה, שם הוא עובר סינון. מידע על סוג המגע ועוצמתו 
מנותח ברמה של מוח השדרה. רק מידע על מגע חזק מדי 
או מכאיב מועבר למוח ומנותח שם.  מידע על מגע מפוזר 
יותר מועבר ישירות למוח, לאותו אזור שאליו מגיע המידע גם 
ממוח השדרה. המוח מנתח את המידע ונותן תמונה מלאה 
על סוג המגע והשפעתו עלינו. הוא גם מקשר את המידע עם 
זיכרון של תחושות מגע קודמות. כך יכול חוש המגע לעזור 
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 הכוונה פדגוגית
לתצפית

הקשיות היא תכונה הנבדקת באמצעות סריטה של 
חומרים שונים.

פי החומרים  למיין קשיות של חומרים על  נוהגים 
שמצליחים לסרוט אותם:

חומר רך נסרט בציפורן האצבע.
חומר קשה יותר נסרט במסמר פלדה קשה.

אנחנו מציעים לבדוק כמה חומרים: עץ, זכוכית, פלסטיק 
ומתכת. החומר הקשה ביותר בקבוצה של חומרים 
שנבדקים על ידינו הוא זה שאינו נסרט על ידי חומרים 
אחרים שבדקנו. יש לבצע פעילות זו בזהירות רבה כדי 

שלא לגרום פציעות לתלמידים.
כל  לפני  כהדגמה  הפעילות  את  לבצע  גם  אפשר 
הכיתה, או לעבוד בקבוצות ולעזור לכל קבוצה לבצע 

את הבדיקות.
אפשר לבצע פעילות יצירתית בחריטה על גבי מתכת 

רכה כמו נחושת או על נייר אלומיניום מוזהב.

 רשימת מונחים
ֲחִריָטה - מלאכת החרט. פיתוח על גבי לוח מתכת 

לשם הכנת תחריט.
ֲחָרט - אומן מומחה לגילוף כלים. החרט חורט צורות 
בגלילי עץ, במתכת ובחומר קשה אחר באמצעות כלי 

חריטה.
מרקם -  טקסטורה, אופן היערכותם של החלקים בחומר 

מורכב.

 העשרה מדעית )לעמוד 105(
מרקם של  חומרים 

אין הגדרה אחת למרקם. כל אחד מגדיר מרקם אחרת. 
הגדרת המרקם נעשית בעיני המתבונן לפי התכונה שאותה 

הוא מחפש. גיאולוג יגדיר מרקם כגבישי או גרגרי.
פסל - מחוספס או חלק.

חייט - טיב וצפיפות הבד.
המזון הוא דביק/ חלק/ גבשושי.

אפשר לדבר על מרקם עדין כמו של בד משי, ומרקם גס 
כמו של קרטון. כשבוחרים עץ מעובד מדברים על מרקם 
עצי. לכן במקום להגדיר מהו מרקם, צריך לחוות ולהתנסות 

בתכונה זו.
כדאי להביא לכיתה מגוון רחב של חפצים ולתת לילדים 
לחוש אותם: ניירות שונים )נייר כתיבה חלק, נייר אריזה או 
נייר קרפ מחוספס, נייר לטש מחוספס וגס(, בדים שונים 
)בד משי עדין, בד צמר גס, בד קטיפה ובד מגבת - רך 
ומחוספס(, מקל ארטיק, אבנים שונות, מטבעות מתכת, 
פלסטיק. אפשר לעבוד בהדגמה גם עם כל הכיתה. הילדים 
ממששים ומנסים לזהות את החפץ ולתאר אותו בעיניים 

עצומות או כשהחפץ עטוף. 
כשחושפים את החפץ,  הילדים רואים אם הצליחו לזהותו, 

ואם יש עוד תכונות שיכולות לעזור בכך. 
אפשר גם לבקש ממי שממששים את החפץ שיאמרו למורה 

בשקט מה הם זיהו ולראות אם יש התאמה.

כתב ּבְַריְיל
כדאי להציע לתלמידים להתבונן בכתב הברייל.

לכתוב את שמם ושם משפחתם בכתב ברייל )להיעזר 
בסימנים שבתמונה(.

לואי ברייל המציא את כתב הברייל לפני 180 שנים בערך. 
הכתב הזה מבוסס על 6 נקודות בולטות, שמסודרות בכל 
פעם בצורה אחרת. הן מציינות את כל אותיות האלף־בית 
וגם ספרות. נעזרים באצבעות הידיים, בחוש המישוש, כדי 

לקרוא כתב ברייל.
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 העשרה מדעית 
על הקשיות

לעתים קרובות נוצר בלבול בין קשיות למידת השבירות 
)חוזק( של חומר. יהלום הוא החומר הקשה ביותר המוכר לנו 
בטבע. אבל הוא נשבר בקלות יחסית, אם מכים אותו בכיוון 
שבו מאורגנים הגבישים הבונים את החומר. הודות לתכונה 
זו מצליחים לעצב את היהלומים ולתת להם צורות רצויות.
אין יחידות מידה לקביעת קשיות של חומרים, כשם שיש 
למשל, יחידות למדידת אורך )ס"מ או מטרים(. כדי להשוות 
בין מידת הקשיות של חומרים שונים, הציע חוקר מחצבים 
גרמני בשם פרידריך מוהס, סולם שבו דירג את הקשיות 
של עשרה מינרלים מהנפוצים ביותר בטבע )מינרלים הם 
חומרים שלא מן החי הנוצרים בטבע(. בסולם של מוהס, כל 
חומר סורט את החומר שנמצא לפניו בסולם ונסרט על ידי 
החומר שנמצא מעליו. החומר הרך ביותר בסולם של מוהס 
הוא טלק, שמתפורר כאשר שורטים אותו בציפורן האצבע.

החומר הקשה ביותר בטבע הוא היהלום. הוא סורט את כל 
החומרים בטבע, גם יהלומים אחרים. הוא אינו נסרט על 
ידי אף חומר אחר בטבע. פלדה קשה היא אחד החומרים 
הקשים. מייצרים פלדה מברזל. הפלדה שורטת את רוב 

החומרים בטבע, אבל נשרטת על ידי יהלום.
הדירוג של חומרים בטבע על פי הסולם של מוהס הוא 

כדלהלן:
1. טלק )סוג של סיליקט( 2. גבס 3. אבן גיר 4. פלּואֹוִריט )מינרל 
של סידן ופלואור( 5. ַאָּפאִטיט )מינרל של זרחן( 6. ַּפֶּצלֶת 
ַהָׂשֶדה )המינרלים הנפוצים ביותר על פני כדור הארץ, הם 
נוצרים מסלעים המותכים בבטן האדמה ומכילים אלומיניום, 
חמצן( 7. ְקוַוְרץ )סיליקטים המכילים חמצן וצורן( 8. טופז 
)סוג של ִסילִיָקט המכיל פלואור ואלומיניום, בגלל יופיו הוא 
נחשב לאבן טובה( 9. קֹורֹונְדּום )תחמוצת של אלומיניום, 
מופיע בצבעים שונים בטבע, בצורתו השקופה הוא יפה 

מאוד ונחשב לאבן טובה( 10. יהלום.

 הכוונה פדגוגית
הסבון הוא החומר הרך ביותר והוא ייסרט על ידי עץ, 

פלסטיק, זכוכית, אבן ומתכת.
לוח עץ ייסרט על ידי זכוכית, אבן צור ומתכת.

זכוכית נסרטת על ידי אבן צור ומתכת.
כדאי לקחת לוח של מתכת רכה )כמו נחושת למשל( 

ולהשוות אותה ללוח ברזל או פלדה. 
כך יראו התלמידים שיש מתכות רכות ויש מתכות קשות 
יותר. מתכות רכות ייסרטו על ידי שפוד עץ, פלסטיק, 

זכוכית ואבן צור.
מתכת קשה כמו פלדה תיסרט על ידי מסמר פלדה.

מבין החומרים שאנחנו מציעים לבדוק - הסבון הוא 
הרך ביותר. פלדה היא הקשה ביותר.

כדאי להציג לפני הילדים את הדירוג של חומרים שמוצע 
בסולם מוהס בלי להיכנס לדיון מפורט, אלא להדגיש את 

הקושי שבדירוג הקשיות של חומרים בטבע.
חשוב להעלות את השאלה - מדוע חשוב לנו להכיר 

קשיות של חומרים?
לתכונה זו חשיבות רבה בשימושים שעושים בחומרים, 

אותם יכירו התלמידים בהמשך.

 העשרה לתלמידים 
מכינים תמונה באמצעות חריטה

מה צריך?
לוח מנחושת רכה, או אלומיניום עבה וקשה

כלי לחריטה: עיפרון מעץ )משתמשים בצד הקהה, ללא 
החוד(, או אטב כביסה מפלסטיק 

מה עושים?
הופכים את לוח הנחושת.

מציירים ציור )בעזרת עיפרון(, על לוח הנחושת או על 
האלומיניום.

מניחים את לוח המתכת שעליו ציירתם על כמה עיתונים 
מקופלים )כדי שיהיה מצע רך(.

חורטים בעזרת חרט - צדו האחורי של העיפרון או אחת 
הזוויות של אטב הפלסטיק.

לאחר שמסיימים לצייר את מסגרת הציור )הקונטור(,  
מבליטים בעזרת החרט חלקים שרוצים להבליט בציור.

עובדים בעדינות כדי שבאלומיניום או בנחושת לא יהיו 
חורים. בגמר העבודה הופכים את התמונה לִצדה השני 
ומתבוננים מה יצא. אפשר להשלים תיקונים )אם צריך(. 

בהצלחה.
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 הכוונה פדגוגית
לדיון בכיתה

הדיון כאן הוא שיחה מטרימה לקראת מה שנלמד 
בהמשך: הקשר בין חימום וקירור של חומרים לשינויים 

במצבי הצבירה שלהם.

 העשרה מדעית 
מצבי הצבירה של החומר

כל חומר בנוי מאטומים וממולקולות, שנוצרות מחיבור 
של כמה אטומים יחד )שניים ויותר(. 

מוכרים ארבעה מצבי צבירה של החומר: מוצק, נוזל, 
גז ופלסמה.

בכל מצב צבירה מצויים האטומים והמולקולות הבונים 
את החומר בתנועה מתמדת, שעוצמתה תלויה באנרגיה 
של האטום או של המולקולות: עלייה בטמפרטורה 

מגבירה בדרך כלל את אנרגיית התנועה.
במוצק האטומים והמולקולות מתנודדים סביב נקודות 

קבועות. 
כשקצב התנודות גובר, משתחררים האטומים והמולקולות 
ממקומם, ומתחילים לנוע בכל החומר כשהם מתנודדים 
סביב נקודות משתנות בחומר. זהו מצב הצבירה - נוזל. 
במצב זה צורת החומר אינה נשארת קבועה והיא מקבלת 

את צורת הכלי. 
אם האנרגיה של האטומים והמולקולות גדלה וקצב 
התנודות גדל עוד יותר, האטומים והמולקולות מתנתקים 
ומתרחקים  זה מזה וגם קצב התנודה שלהם גדל. כך 

מתקבל מצב הצבירה - גז.
כשמחממים את החומר לטמפרטורות גבוהות מאוד, 
יוצרים מצב שבו מתפרקים האטומים למרכיביהם: 
גרעיני האטומים נפרדים מהאלקטרונים. נוצר גז של 
אלקטרונים חופשיים ושל גרעינים חשופים,  שהוא מצב 
הצבירה הרביעי - פלסמה. מים עוברים למצב צבירה 

.2,000�C פלסמה בטמפרטורות שמעל
מצב הפלסמה הוא למעשה הנפוץ ביותר ביקום: השמש, 
כוכבים רבים וגם חומר בין כוכבי נמצאים במצב צבירה 

של פלסמה.
ברוב החומרים ארוזים האטומים והמולקולות הבונים 
אותם בצפיפות גדולה יותר במצב צבירה מוצק מזו 
שבמצב צבירה נוזלי. החומר מים הוא יוצא דופן: במצב 
הצבירה המוצק, קרח, האריזה צפופה פחות מאשר 

במצב הנוזלי, מים.
כלומר במעבר מקרח לנוזל מים עולה הצפיפות של 
החומר מים, תופעה ייחודית לחומר מים הקרויה בשם 

האנומליה של המים.

אנרגיה והשינויים במצבי הצבירה של החומר
כדי לשנות מצב צבירה של חומר נדרשים שינויים באנרגיה 

שלו: 
יש להשקיע אנרגיה להתכת מוצק והפיכתו לנוזל,   •

לאידוי נוזל ולהפיכתו לגז. 
• יש לגרוע אנרגיה לעיבוי גז והפיכתו לנוזל, ולקפיאת 

נוזל והפיכתו למוצק.
בדרך כלל מושגים השינויים במצב הצבירה באמצעות 

אנרגיית חום. 

התכה וקפיאה
במוצק אריזת האטומים או המולקולות צפופה והם 
מתנודדים סביב נקודות קבועות בחומר. כאשר מחממים 

את המוצק, גדלה אנרגיית התנועה של האטומים והמולקולות 
והתנודה שלהם נעשית חזקה יותר. כאשר הם קולטים די 
אנרגיה והתנודה גדלה מאוד, נחלשים כוחות המשיכה בין 
האטומים או המולקולות שמחזיקים אותם יחד במוצק, 
עד שמגיע מצב שבו האטומים או המולקולות ניתקים 

ומתרחקים זה מזה. כך הופך מוצק לנוזל.
בקפיאה מתרחש תהליך הפוך בדיוק: כשהאטומים או 
המולקולות מאבדים אנרגיה, תנועתם נעשית אִטית יותר עד 
שנוצר מצב שבו כוחות המשיכה בין האטומים או המולקולות 
גורמים לקשירתם זה לזה והם מתחילים להתנודד סביב 

נקודות קבועות, כלומר הם הופכים למוצק.

שינויים במצבי הצבירה של החומר מים
הנוזל מים הופך לגז אדי מים בתהליכים של התנדפות ואידוי.

מים מתנדפים והופכים לגז, אדי מים, בכל טמפרטורה. אך 
כאשר מחממים מים בכלי, אם על ידי חשיפתם לשמש או 
באמצעי אחר, הטמפרטורה של המים בכלי עולה, וגוברת 

התנדפותם לאוויר והפיכתם לאדי מים.
כל הנוזל מים מתאדה ועובר למצב צבירה גז בנקודת 

הרתיחה של המים )100�C בגובה פני הים(.
קירור של אדי מים הופך אותם לנוזל מים בתהליך הנקרא 
בשם עיבוי. בתהליך העיבוי הופך גז לנוזל, בשלב הכרוך 
בקירור הגז. אדי מים מתקררים כשהם פוגעים בדפנות של 
כלים או כשהם פוגעים בגופי מים, שהטמפרטורה שלהם 
נמוכה מזו של אדי המים. אדי המים מתעבים והופכים 
לטיפות קטנות הנצמדות לטיפות המצויות על הדופן. כך 
נוצרות טיפות גדולות יותר. קל להבחין בתהליך ההתעבות 
כאשר יוצאים מהמקלחת ורואים מראה מכוסה בטיפות מים 
או כשרואים טיפות מים רבות על כלי שיש בו נוזל עם קוביות 
קרח. באטמוספרה יש כל הזמן אדי מים. בכל טמפרטורה 
יש גבול עליון לכמות אדי המים שיכולים להימצא באוויר בלי 
להפוך חזרה לנוזל, זהו אוויר רווי. הלחות היחסית מבטאת  132



 מענה לסטנדרטים
1.1.ב. התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות 

במיומנויות חקר.
1.2.ב. התלמידים יתארו דוגמאות של נוזלים ושל מוצקים.
התלמידים יביאו דוגמאות לשינויים של החומר ממוצק 

לנוזל ולהפך, על ידי חימום וקירור )כגון: קרח ומים(.

 הכוונה פדגוגית
הפעילות מתבצעת בחלקה בבית )הקפאת בקבוק מלא 

במים( והמשכה בכיתה.
כדי למנוע הרטבה של מחברות וספרים בילקוט, כדאי 
להציע לתלמידים לעטוף את בקבוק המים הקפואים 

בפלסטיק, כשמביאים אותו מן הבית אל הכיתה.
ניתן לעשות את הניסוי במלואו בבית הספר - להקפיא 
את המים בתא ההקפאה של מקרר שמצוי קרוב לוודאי 
בכל חדר מורים. הילדים ילכו יחד ויכניסו את הבקבוקים 
לתא ההקפאה של המקרר. למחרת היום ישלחו נציגים 
ויביאו את הבקבוקים לכיתה. הקרח קולט חום מהאוויר 

שבכיתה, ניתך בהדרגה והופך לנוזל מים.
מהירות ההתכה תלויה כמובן בטמפרטורה בכיתה. ככל 
שהיא גבוהה יותר תהיה ההתכה מהירה יותר )כדאי 
להקפיד עם התלמידים על שימוש נכון במונחים: הקרח 
ניתך ולא נמס(. התלמידים יבחינו קרוב לוודאי בהתעבות 

של טיפות מים על דפנות הבקבוק.

לניסוי
אנחנו מבצעים כאן ניסוי: התלמידים מכניסים בקבוק מים 
לתא ההקפאה במקרר ובודקים כיצד משפיעה החזקתו 
בטמפרטורה נמוכה על מצב המים. אחר כך מוציאים את 
הבקבוק מהמקפיא ומחזיקים אותו בטמפרטורת החדר. 
אנחנו מתערבים בתהליך - מעבירים את הבקבוק לשתי 

טמפרטורות שונות ובודקים מה קורה.
בכיתה ב איננו עוסקים במצב צבירה גזי, אם כי בפרק 
העוסק במזג האוויר דנו בתהליכים של התעבות אדי 
מים המצויים באוויר ויצירת טיפות מים היורדות לקרקע 
בצורת גשם. אפשר לקשר את התהליך שהתלמידים 

רואים בכיתה לתהליך ההתעבות ויצירת עננים.
כדי להקל על התלמידים בתיאור השינויים במצב הצבירה 
של החומר מים, הצענו תרשים שמתאר את השינויים 
האלה. על התלמידים להבין שהשינויים במצבי הצבירה 
הם הפיכים ויכולים לחזור על עצמם פעמים רבות. אפשר 
לציין לפניהם שבטבע שינויים אלה מתרחשים כל הזמן 

)מחזור המים בטבע(.
חשוב לחזור ולהדגיש לפני התלמידים את ההבדל בין 
תוצאות למסקנות. כדי להקל עליהם הצענו ניסוח של 
המסקנות, כך שכל מה שעל התלמידים לעשות הוא 
לסמן את האפשרות הנכונה. אפשר להציע לתלמידים 

שאלה לסיכום התצפית שמובילה להכללה:
האם לדעתם כל החומרים בטבע עוברים שינויים דומים 
לאלה של החומר מים כאשר מקררים או כאשר מחממים 

אותם?
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את היחס שבין כמות אדי המים באוויר לכמות המרבית 
האפשרית באותה טמפרטורה. 

בטמפרטורות גבוהות גופנו מפריש זיעה. התאדות הזיעה 
עוזרת לקירור הגוף )שכן כזכור כרוך תהליך האידוי באיבוד 
חום(. אבל כאשר הלחות היחסית של האוויר גבוהה, אדי 
מים מתעבים על גופנו, מחממים אותו ומעצימים את 
תחושת החום. לכן אנחנו מרגישים עקת חום בסביבה שיש 

בה טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה. 
כאשר טמפרטורת האוויר יורדת מתלכדות המולקולות של 

אדי המים ויוצרות טיפות מים. 
חלקיקי אבק או חומרים אחרים שנעים באוויר יכולים לשמש 
גרעיני עיבוי. בגלל גודלם, תנועתם ִאטית יותר. מולקולות 
של אדי מים שפוגעות בהם נצמדות אליהם, מתקררות 
ומתעבות. מולקולות נוספות נדבקות למולקולות המים 
הקודמות ונוצרות טיפות מים. כך נוצרים עננים באוויר. 
לכן גם נוהגים "לזרוע" חלקיקים באוויר כדי להגביר יצירת 

עננים ולהגדיל את כמות המשקעים בעונת החורף.
ערפל הוא למעשה ענן שנוצר סמוך לקרקע. כאשר אדי מים 
פוגעים בקרקע קרה הם מתעבים. מולקולות מים נוספות 
נצמדות זו לזו ונוצרות טיפות מים שיוצרות מעין ענן הצמוד 
לקרקע. חימום הערפל, למשל על ידי קרני השמש, מגביר 
את התאדות טיפות המים )על ידי חימומן והגברת אנרגיית 

התנועה שלהן( ומפזר את הערפל.
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הניסוי המוצע בעמ' 110 בחוברת לתלמיד, שבו בודקים 
את השינויים במצב הצבירה של נוזלים, נועד לבסס 
הכללה זו ולהבהיר שבכל החומרים בטבע )חומרים 
כימיים, כמו: מים, מתכות, מלח בישול או סוכר מאכל( 
מתרחשים שינויים במצבי הצבירה. למעשה זו אחת 
ההגדרות של חומרים כימיים. חומרים שמקורם מהחי 
)עץ, נייר( אינם חומרים כימיים נקיים, אלא הם כוללים 
מגוון גדול של חומרים. בחומרים מורכבים כאלה לא 
מתרחשים שינויים במצב הצבירה. חומרים אלה נשרפים 

כאשר מחממים אותם.

 הכוונה פדגוגית
לאיור שבראש העמוד

אפשר לבקש מהתלמידים לחבר שאלות על פי שני 
האיורים: שאלות המתייחסות למקום, לזמן )לעונת 

השנה(, לסיבה ותוצאה ועוד.
ניתן לשאול שאלות כמו: "מה היה לפני...", "מה יהיה 

אחרי..." ועוד.

לניסוי
כאמור, מטרתו של ניסוי זה היא להראות שכל החומרים 
הכימיים בטבע משנים את מצב הצבירה שלהם, 

כשמקררים או כשמחממים אותם.
אפשר לבצע את הניסוי כהדגמה בכיתה או להציע אותו 
כשיעורי בית ולהיעזר בהורים. אם מבצעים את הפעילות 
כהדגמה בכיתה, אפשר שוב להיעזר במקרר שבחדר 
המורים. הוספנו בפעילות זו שימוש במדי הטמפרטורה 
כדי לתת מדד כמותי מדויק יותר לשינויים בטמפרטורה, 
הקשורים בשינויים במצב הצבירה: במקום אמירה כללית 
הנוגעת לחימום וקירור, מציינים את הטמפרטורה בתא 

הקפאה של המקרר ואת הטמפרטורה בחדר.
השימוש במדי הטמפרטורה אפשרי בכיתה,  אך סביר 

שלתלמידים בבתים אין מדי טמפרטורה מעבדתיים.
אפשר כמובן גם למדוד את הטמפרטורה בתא ההקפאה 
של המקרר שבבית הספר, ולתת מדד כמותי למה שקורה 

במקררים אחרים.
חשוב להקפיד שהתלמידים ימזגו את הנוזלים לאותו סוג 
של בקבוק פלסטיק ויוסיפו לכל בקבוק נפח שווה של 
נוזל )על ידי סימון קו לציון גובה הנוזל על הבקבוקים(.

אין למלא את הבקבוקים לגמרי )עד הפקק(, כי נפח 
הקרח גדול מזה של המים והוא יגלוש החוצה.

הקפדה על פרטים אלה היא בסיס להשוואה מדעית 
בין הנוזלים. יש להבטיח שהגורם היחיד המשפיע על 

התוצאות הוא סוג החומר ולא הכמות שלו בבקבוק.
אם מחליטים לבצע את הפעילות כשיעורי בית, אפשר 
לבקש מהתלמידים להביא לכיתה בקבוקי פלסטיק 
ריקים, לוודא שכל הבקבוקים זהים, ולסמן יחד קווים 

באותו הגובה על כל הבקבוקים.
בכיתה, בוחרים באיזה נוזלים ישתמשו, ובבית, התלמידים 
ימזגו את הנוזלים השונים לבקבוקים ויכניסו אותם לתא 
ההקפאה במקרר הביתי. חשוב שיהיה ייצוג למגוון של 

חומרים:
שמן זית - קופא אפילו  בתא המזון של המקרר )מחוץ 

לתא ההקפאה(. 

של  ההקפאה  בתא  לא  גם  קופא,  אינו   - אלכוהול 
המקרר.

אפשר להכין תמיסות שונות של מים )מים עם מיץ פטל, 
חלב או מיצים שונים( ולראות שתמיסות מימיות יקפאו 
בתא ההקפאה )אם כי טמפרטורת הקיפאון שלהן אינה זהה 
לזו של מים בלבד(. על התלמידים לרשום ולדווח לכיתה אם 
הנוזלים קפאו בתא ההקפאה. אחר כך יביאו אותם לכיתה 

ויעקבו אחרי השינויים במצב הצבירה.
ניתן למנות אחראים: אחראי על הכנסת הבקבוקים לתא 
ההקפאה של המקרר.  אחראי על מד הטמפרטורה, אחראי 

על הוצאת הבקבוקים לאחר יממה והבאתם לכיתה.

המשך הכוונה פדגוגית

134



 הכוונה פדגוגית
לתוצאות 

יש לרשום על גיליון נייר את התוצאות: מה הייתה 
הטמפרטורה ואילו נוזלים נבדקו.

להשאיר את הגיליון בכיתה. לאחר יממה יש לרשום שוב 
על גיליון הנייר מה קרה לנוזל שהיה בתא ההקפאה ומה 
קרה לנוזל )או למוצק, אם הנוזל קפא( שהועבר לחדר.  
לאחר בדיקת השינויים במצבי הצבירה של נוזלים שונים 
בהשפעת חימום/ קירור, ניתן להגיע למסקנה כללית: 
מה קורה לחומרים כשמקררים אותם וכשמחממים 

אותם.
כל התלמידים ירשמו את המסקנה בחוברת העבודה 

שלהם. לסיום, חשוב לדון במסקנות בכיתה.
על התלמידים להבין שלא כל החומרים בטבע נמצאים 
במצב צבירה של נוזל בטמפרטורת החדר. אך גם הם 

ישנו את מצבם, אם נחמם או נקרר אותם.

עניין זה יובהר כאשר נתיך שעווה בהמשך.

למה למדנו
המשימה מסכמת את תהליך הלמידה שהתרחש עד 

כה. מופיעים כאן שלושה משפטי סיכום:
• נוזל הופך למוצק כאשר...
• מוצק הופך לנוזל כאשר...

• מים וקרח הם שני מצבים....
מוצעת דוגמה אחת של הצגת התופעה בכרזה.

ניתן לבקש מכל קבוצת תלמידים להכין כרזה ממשפט 
אחד המופיע כאן. את הכרזות יתלו בפינת המדע כתומכי 
זכירה. אפשר להציע לתלמידים גם כאן למלא כרטיס 

לסיכום הלמידה.
התלמידים ייתנו לעצמם "ציונים":  סמיילי, פרח, שמש 

)או כל אייקון אחר שהמורים יבחרו(.

 העשרה לתלמידים 
הערכה עצמית )מבדק(

א. הקיפו רק תשובות נכונות:
1. קרח הופך לנוזל כאשר:  
• מכניסים אותו למקרר
• מרסקים אותו בפטיש

• מחממים אותו
2. נוזל הופך לקרח כאשר: 
• מכניסים אותו למקרר

• הוא נמצא במקום שבו הטמפרטורה נמוכה מאוד
• כאשר קונים ארטיק במרכול

3. אם בחדר חם סימן ש...:
• הטמפרטורה בחדר גבוהה
• הטמפרטורה בחדר נמוכה

• הטמפרטורה בחדר גבוהה יותר מאשר הטמפרטורה 
בתא ההקפאה

4. בתא ההקפאה הנוזל הפך למוצק כי:  
• שמנו אותו בתבנית מיוחדת

• הטמפרטורה בתא ההקפאה הייתה נמוכה מאוד
• הכנסנו קרח לתא ההקפאה במקרר

ב. השוו את מה שסימנתם עם חברים.
אם סימנתם נכון את כל התשובות, הדביקו במחברת 

סמל סמיילי. 
אם לא סימנתם נכון ואתם צריכים לחזור ולקרוא שוב 

בחוברת, הדביקו במחברת את סמל השמש.
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2.1.ב. התלמידים יביאו דוגמאות לשינויים של חומר 
ממוצק לנוזל ולהפך, על ידי חימום וקירור )כגון: שעווה 

מוצקה ושעווה נוזלית(.

 הכוונה פדגוגית
לדיון בכיתה

בתצפיות קודמות בדקו התלמידים שינויים במצבי צבירה 
של חומרים שהם נוזלים בטמפרטורת החדר. בתצפית 
הזאת בודקים התלמידים שינויים במצב צבירה של 

שעווה, חומר שהוא מוצק בטמפרטורת החדר.
הנר עשוי שעווה. בחימום, השעווה משנה את מצב הצבירה 
שלה, ממוצק לנוזל. אך שעווה נוזלית, המטפטפת לאורך 

הנר, מתקררת בהדרגה, חוזרת והופכת למוצק.
אחרי תצפית זו יוכלו התלמידים להגיע להכללה:

כל החומרים בטבע משנים את מצב הצבירה שלהם 
בחימום ובקירור.

לתצפית
רק בכיתה שבה התנהגות התלמידים מאפשרת זאת, 

רצוי לעשות תצפית זו בקבוצות. 
כך יהיה קל יותר לעקוב אחר מצב הנרות.

בכיתות אחרות אפשר להדליק נר בפמוט על שולחן 
המורה או על אדן החלון.

רצוי להדליק את הנר בתחילת השיעור ולצפות בו שוב 
לאחר כחצי שעה.

יש להזהיר את התלמידים שלא להתכופף לעבר הנר 
מחשש שרפת שיער או בגד.

למה שלמדנו
ממשפט הסיכום הזה ניתן להכין כרזה ולהצמידה בפינת 
המדע ליד הכרזות שהתלמידים הכינו בסיכום שעשו 

בעמוד 111.

 העשרה למורים 
שעווה ושימושיה

שעווה הוא שם כולל לקבוצה של חומרים שומניים שאינם 
מסיסים במים. במקור ניתן השם שעווה לחומר שבו 
משתמשות הדבורים כדי לבנות את הכוורות שלהם. היום 
כוללים בקבוצה זו סוגים שונים של חומרים: חומרים טבעיים 
המופרשים על ידי צמחים ובעלי חיים, חומרים מלאכותיים 
שמכינים מחומרי מוצא שמתקבלים בזיקוק נפט, ושעווה 

שהיא מלאכותית לגמרי )מכינים אותה בבתי חרושת(.
בגופם של בעלי חיים יש שעווה טבעית אך הרכבה שונה. היא 
מופרשת מבלוטות מיוחדות המצויות בעור ובאוזניים. השעווה 
משמשת להגנה פיזית ולהגנה מפני חדירה לגוף של חיידקים 
מחוללי מחלות. כאשר מזקקים את הנפט מקבלים בין השאר 
פולימרים של פחמן: חומרים הבנויים ממולקולות ארוכות ובהן 
20 אטומי פחמן ויותר. מחומרי מוצא אלה מכינים סוגים רבים 

של שעווה. הסוג המוכר ביותר הוא הפרפין.
לשעווה יש שימושים רבים: הכנת נרות, ציפוי כלי רכב, 

ציפוי מרצפות בבתים, סיכוך ושימון מכונות בתעשייה.
השעווה מוצקה בטמפרטורת החדר, אך נקודת ההתכה 
שלה נמוכה יחסית, כ-45°C. לכן היא ניתכת בקלות 
בחימום. שעווה מותכת היא בעלת צמיגות נמוכה, שלא 

כמו פלסטיק למשל.

 העשרה לתלמידים 
האם השינוי שחל בשעווה דומה לשינוי שחל בקרח?   .1

כדי לראות התמצקות, יש לטפטף שעווה על משטח   .2
זכוכית או מתכת. 

מה קורה לגלידה שמחזיקים אותה מחוץ לתא ההקפאה?   .3
למתעניינים במיוחד בהפיכת חומר ממוצק לנוזל וחזרה: 
מה קורה למרגרינה או לחמאה כשמחזיקים אותן מחוץ 

למקרר, ומחזירים למקרר?  136
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שונות:  בדרכים  מידע  יאספו  התלמידים  1.1.א.2. 

תצפיות.

 הכוונה פדגוגית
לדיון בכיתה

השיחה מתחברת לידע עולם קודם של הילדים, שיודעים 
מתוך התנסותם שעץ צף במים, וכי מצופים או גלגלים 

מלאים באוויר עוזרים לצוף במים.
בתצפית יבדקו התלמידים את תכונת הציפה במים וישוו 
בין חומרים שונים. השיחה כאן היא מטרימה לקראת 

הכרת התכונה בתצפית.

לתצפית
אפשר להשתמש בגולות מחומרים שונים או להכין קוביות 

מקלקר, עץ, פלסטלינה, גומי וכיוצא בזה.
יש להניח את הקוביות או הגולות בזהירות על פני המים 
המוחזקים בכוס כימית, רצוי בנפח של ליטר, כדי שיהיה 

מקום לקוביות רבות.
כדאי לסייע לתלמידים לבצע פעולה זו או לבצע אותה 
בהדגמה בכיתה. אפשר לבצע את התצפית בקערה 

ולהניח עליה לוחות העשויים מחומרים שונים.
חשוב להקפיד על אחידות במידות של הקוביות או של 
הלוחות העשויים מחומרים שונים, כדי להבטיח שההבדל 
בין החומרים אינו נובע מכמות שונה של חומר אלא 

מהבדלים בתכונה:  ציפה במים.
חשוב לציין שחומרים צפים לא רק בנוזלים כמו מים 
)אפשר לבדוק ציפה של החומרים בנוזלים שונים( אלא 

גם באוויר. בלון או כדור פורח מדגימים תופעה זו. 

 העשרה מדעית 
חומרים שצפים וחומרים ששוקעים במים

כדור עץ צף על פני המים ואילו כדור ברזל שוקע במים. 
בלון פורח מרחף באוויר. מדוע?

כדי להבין תופעות אלה עלינו לעסוק במונחים אחדים: 
• בשני כוחות: כוח הכובד וכוח הציפה.

• בתכונות הגוף: מסה, משקל, צפיפות ומשקל סגולי.
על כל גוף הנמצא בנוזל או בגז פועלים שני כוחות: כוח 

הכובד וכוח הציפה. 
היחסים בין שני כוחות אלה יקבעו אם הגוף יצוף או ישקע. 
כוח הכובד הוא למעשה משקלו של הגוף. זהו הכוח המושך 

כל גוף על פני כדור הארץ אל הקרקע. 
כוח הכובד אינו מושפע מצורת הגוף. אם נקפל גיליון נייר 

לא נשפיע על משקלו.
כוח הכובד מושפע מהמסה של הגוף, כלומר כמות החומר 
שלו, ומהצפיפות שלו. הצפיפות היא היחס שבין כמות החומר 
)המסה שלו( לנפחו.  ככל שהחומר צפוף יותר, כלומר בעל 

מסה גדולה יותר ליחידת נפח, הוא יהיה כבד יותר. 
כך למשל, כספית כבדה מברזל, וברזל כבד מעץ. המשקל 

הסגולי של הגוף הוא היחס שבין המשקל לנפח הגוף.
ככל שהיחס שבין משקל החומר לנפחו גדול יותר, המשקל 

הסגולי של החומר גדול יותר. 
לזהב ולכספית משקל סגולי גבוה מאוד:  19.3ו-13.6 גרם לסמ"ק 

בהתאמה. לברזל משקל סגולי גבוה, 7.8 גרם לסמ"ק. 
לעץ משקל סגולי של 0.8 גרם לסמ"ק ולשמן 0.9 גרם 

לסמ"ק. המשקל הסגולי של מים הוא 1 גרם לסמ"ק.
כוח הציפה מנוגד לכוח הכובד. הוא מוגדר בחוק ארכימדס 
האומר: כוח הציפה הפועל על גוף שווה למשקל הנוזל 
או הגז שהוא דוחה. אם כך, כוח הציפה אינו תלוי במשקל 

הגוף אלא בנפחו ובתכונות החומר שהוא צף בו.

כוח הציפה של גוף במים הוא משקל המים שהגוף דוחה 
כאשר שמים אותו במים.

אם נשים במים כדור ברזל שנפחו 100 סמ"ק, כוח הציפה 
 יהיה שווה ל: 100 סמ"ק X המשקל הסגולי של המים 

)1 גרם לסמ"ק(, כלומר: 100 גרם. 
כוח הציפה של כדור מעץ בנפח של 100 סמ"ק יהיה שווה 

אם כך לכוח הציפה של כדור ברזל. 
אבל מכיוון שהמשקל של העץ קטן יותר, כוח הכובד יהיה 

קטן יותר והעץ יצוף.
כוח הציפה = משקל סגולי של הנוזל X נפח הכדור
כוח הכובד = משקל סגולי של הכדור X נפח הכדור

כדי לדעת אם גוף יצוף או ישקע בנוזל, עלינו להשוות את 
המשקל הסגולי שלהם. ככל שהמשקל הסגולי של חומר 
נמוך יותר בהשוואה למשקל הסגולי של החומר שבו הוא 
צף, הוא יצוף בנוזל בקלות רבה יותר. לכן עץ ושמן יצופו 
על פני מים ואילו זהב, כספית וברזל ישקעו במים. במקרים 
שבהם כוח הכובד שווה לכוח הציפה הגוף ירחף. כך מרחף 

כדור פורח באוויר.
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רק חלק מהחומרים צפים במים: עץ, קלקר וסוגי 
פלסטיק מסוימים. זכוכית, מתכת, גומי, פלסטלינה 
אינם צפים במים. המסקנה היא שרק כמה מהחומרים 
בטבע צפים במים. אחרים שוקעים במים. תכונת הציפה 
אינה משותפת לכל החומרים בטבע )שלא כמו התכונה 

הקשורה במצב הצבירה(.

לשאלה ה
ניתן לחזור שוב לפעילות של הכנת הכרזות, כפי שעשינו 

בסיכומים  בעמודים הקודמים.
התלמידים יכינו שתי כרזות, לאחר ההשלמה, משני 
המשפטים. כרזות אלה תתווספנה לכרזות הנמצאות 

כבר בפינת המדע.

לשאלות לחשיבה 
התלמידים מתבקשים לשער מה יקרה: 

א. אם שמים בקבוק פלסטיק ריק בקערה עם מים.
ב. אם נשים בקבוק פלסטיק מלא במים בקערה עם מים.

הם מתבקשים לתכנן ניסוי שבו יבדקו שאלות אלה.
אפשר לבצע את הניסוי בהדגמה לפני כל הכיתה. 

אפשר לבקש מתלמיד או מזוג תלמידים להדגים אותו. 
אפשר לחלק את התלמידים לקבוצות ולבקש מכל 
קבוצה לבצע את הניסוי ולהסביר לכל הכיתה מה היא 

עשתה. 
אם מדגימים את הניסוי לפני הכיתה, כדאי שתלמידים 
יבצעו את הניסוי לפני כולם. חשוב שהקערה תהיה 

שקופה, כדי שכולם יוכלו לראות היכן הבקבוק נמצא.
יש להסביר לתלמידים כיצד לבצע את הניסוי: 

כדאי להחזיק את הבקבוק במצב ניצב, לפתוח את הפקק, 
להוסיף מים ואז לפקוק אותו שוב ולעזוב אותו.

הניסוי עוסק בצפיפות של חומרים, אך אין ברצוננו  לעסוק 
כאן במושג זה. לכן השתמשנו במונחים: קל ממים וכבד 
ממים. כאשר הבקבוק אינו צף ואינו שוקע, לא נאמר 
שמשקל הבקבוק המלא בחלקו שווה למשקל המים, כי 

זה אינו נכון. נאמר שהבקבוק מרחף.
האוויר שבבקבוק  רק  יבינו שלא  כדי שהתלמידים 
משפיע על ציפתו במים, אלא גם החומר שהבקבוק 
עשוי ממנו, אנחנו מציעים לתלמידים לתכנן ניסוי שבו 
יבדקו בקבוקים או מכלים העשויים מחומרים שונים, 

כמו למשל זכוכית.
חשוב להסב את תשומת לבם של התלמידים להבדל 
שבין תצפית לניסוי. כאשר אנחנו מוסיפים גופים או 
חומרים למים ועוקבים אחרי מה שקורה להם, אנחנו 

צופים בתהליך בלי להתערב בו. זוהי תצפית.
כאשר מוסיפים מים לבקבוק הריק, אנחנו משנים את 
נפח המים בבקבוק. אנחנו מתערבים ומשנים את תכונות 

הבקבוק - ולכן זהו ניסוי.
התלמידים נוטים לומר: חומר כבד שוקע במים וחומר 
קל צף במים. התלמידים צריכים להבין שתכונות הנוזל 
חשובות לא פחות. אם נשים אותם גופים שישקעו במים, 
בנוזל אחר שהוא צמיג מאוד )כמו למשל, במים מים 

המלח שיש בהם מלחים רבים( הם לא ישקעו. 
כדי לדייק יש לומר: קל מהמים, כבד מהמים.

 העשרה לתלמידים 
התלמידים יוכלו לספר על אמצעי עזר שונים המונעים את 
שקיעת הגוף במים: גלגל ים, מצופים לגב ולידיים, קרש 
בלימוד שחייה, קלקר ועוד. ניתן להביא אמצעי עזר אלה 
לכיתה, לראות בדיוק ממה הם עשויים, האם הם מלאים 

אוויר או לא, ולהסביר מדוע הם עוזרים בציפה.
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 מענה לסטנדרטים
1.2.ג. וגם 1.6.ב. התלמידים יסבירו באמצעות דוגמאות 
פשוטות את הקשר שבין תכונות חומרים לבין השימוש 

בהם.

 הכוונה פדגוגית
ביחידות הקודמות הכירו התלמידים מגוון תכונות של 
חומרים. הפעילות המוצעת כאן מסכמת את הכרת 

התכונות במתכונת משחקית: מציאת הפכים.
זו פעילות פשוטה ומתאימה לכל התלמידים בכיתה.

בהמשך - יראו התלמידים כיצד מסייעות התכונות של 
החומרים לזהות אותם.

הם יכירו חומרים שונים ואת התכונות המאפיינות אותם.
ראשונה מוצגת קבוצת המתכות:

לפינת התורה
העיסוק במתכות הוא מלאכה עתיקה מאוד. בספר 
בראשית בפרק המביא את התפתחות הדורות החל 
מהאדם הראשון מסופר על אשתו של למך כי ילדה 
לו  בן שהיה לוטש כל חורש נחושת וברזל )וְִצּלָה גַם 
ִהיא, יָלְדָה ֶאת ּתּוַבל ַקיִן- ֹלֵטׁש, ּכָל ֹחֵרׁש  נְֹחֶׁשת ּוַבְרזֶל; 

]בראשית ד, כב[(.

לדמותו של סביבני
סביבני מציין תכונה אחת של חומרים - טעם מתוק.

בפעילות אנחנו מתייחסים באופן כללי לטעם - בעל 
טעם, חסר טעם.

אפשר לחזור עם התלמידים על הטעמים שהם מכירים 
)מתוק, מלוח, חמוץ, מר, חסר טעם(.

 העשרה למורים 
המתכות הן יסודות המצויים בטבע בדרך כלל בתוך סלעים.
רק מתכות מעטות מצויות כחומר טהור )נקי מחומרים 
אחרים( כמו למשל, זהב שמוצאים בצורת גושים בנהרות. 
את רוב המתכות יש להפיק - להפריד אותן מחומרים אחרים 
הבונים את הסלעים שהן מצויות בהם. לאחר ההפרדה 

מקבלים חומר גלם - מטילי מתכת.
אפשר לעצב מהמתכות כלים ומכונות. לשם כך מתיכים 

אותן ויוצקים אותן לתוך תבניות.
אנחנו מציגים את תהליך היציקה בעזרת שעווה, כדי 
שהתלמידים יוכלו להתנסות בהתכת השעווה וביציקתה 

לתוך תבנית.
גם מוצרים מפלסטיק מכינים באופן דומה כפי שמוצג 
משותפות  תכונות  כמה  יש  המתכות  לכל  בהמשך. 
המאפיינות אותן: הן בעלות ברק מתכתי, הן משמיעות 
צליל כאשר מקישים עליהן, רובן מצויות במצב צבירה 

מוצק בטמפרטורת החדר )למעט כספית(. 

כשנוגעים במתכות הן יוצרות תחושה של קור. לא דנו בתכונה 
זו,  אבל היא מוכרת לתלמידים מתוך ניסיונם האישי.

שתי תכונות נוספות שמאפיינות את כל המתכות ואיננו 
עוסקים בהן כאן הן הולכה טובה של חום ושל חשמל.

רוב המתכות קשות ואינן נחרצות על ידי רוב החומרים 
בטבע )אם כי זהב וכסף הן מתכות רכות יותר(.

שלוש מתכות נמשכות למגנטים: ברזל, ניקל וקדמיום, 
תכונה שמיוחדת אך ורק למתכות אלה.

 העשרה לתלמידים 
1. לפעילות

ניתן לשוחח בכיתה כהמשך לנושא תכונות החומרים 
שנלמד,  ולנסות להשיב תשובות מנומקות.

איך בוחרים בחומר המתאים:
• אני רוצה ללכת לים ולא יודעת לשחות. אשתמש ב ...

• אני רוצה לחמם אוכל. אשתמש ב...
• אני רוצה להשתמש בצעצוע לא שביר ולא כבד. אשתמש ב...

2. למתעניינים במיוחד בחומרים 
בבית הספר נערכה תחרות: התלמידים התבקשו להכין 

מימייה מיוחדת.
צבעונית,  שבירה, שתהיה  קלה, שלא תהיה  שתהיה 
שתתאים לשימוש חוזר, שתשמור על טמפרטורת המים 

ותהיה נעימה למגע.
השתתפו גם אתם בתחרות.

חשבו: באילו חומרים תשתמשו? 
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 הכוונה פדגוגית
לציור שבראש העמוד

ניתן להכין בכיתה תצוגה של כלים וחפצים ממתכות 
שונות.

ליד כל חפץ לרשום מה השימוש שנעשה בו.
חשוב לאפשר לתלמידים לגעת במתכות ולמשש אותם.

 העשרה לתלמידים 
איך מפיקים מתכות? 

המתכות בטבע נמצאות בתוך סלעים. 
כדי להפיק את המתכות אוספים את הסלעים ומרסקים 

אותם: שוברים אותם לפיסות קטנות מאוד.
כדי להפריד בין המתכת לסלע מחממים את הפיסות 
הקטנות לטמפרטורות גבוהות מאוד. המתכת הופכת 
ממוצק לנוזל. יוצקים את הנוזל לתוך תבנית. הנוזל מתקרר 

ומקבלים גוש מתכת, שנקרא בשם מטיל מתכת. 

ההיסטוריה של השימוש במתכות
היסטוריונים מחלקים את התפתחות התרבות האנושית לשתי 

תקופות עיקריות: תקופת האבן ותקופת המתכות.
בתקופת האבן השתמש האדם באבנים וגם בעץ ובעצמות 

של בעלי חיים כדי לייצר כלי עבודה.
לפני כ־8,000 שנים גילה האדם את המתכת הראשונה,  
הזהב, בצורת אבנים קטנות ומבריקות.  האדם למד לרקוע 
זהב בעזרת כלי אבן ולקבל ממנו לוחות דקים מאוד )בעובי 

קטן מאלפית המ"מ!(.
לפני כ־6,000 שנים גילה האדם את הנחושת, הכסף 
והעופרת. לנחושת תכונות דומות לאלה של הזהב וגם 
היא שימשה להכנת מטבעות ותכשיטים. במקרים מעטים 
נמצאו גם כלים שימושיים מנחושת כמו סכין וגרזן. מן 
הנחושת הכינו גם עגלות בעלות גלגלים גדולים ומגושמים 
שנגררו על ידי בקר. בניית כלים ממתכות התחילה במזרח 
יה(, לפני כ־4,300 שנים,  התיכון )במצרים ובֶמסֹוּפֹוַטְמָ
אחרי שהאדם גילה את הבדיל ולמד להכין ארד  )ברונזה, 

תערובת של נחושת ובדיל(. תקופה זו בתרבות האדם 
קרויה: תקופת הברונזה. 

הברונזה נוחה לעיבוד - אפשר לעצב אותה כאשר מכים 
עליה בפטיש.

האדם הכין מברונזה כלים חקלאיים )כלי רכב, עגלות 
וספינות מפרשים(, רהיטים וכלי נשק. בעגלות שנבנו 
מברונזה היו שני גלגלים והן נגררו על ידי סוסים. העגלות 

היו קלות ומהירות יותר מאלה שנבנו מנחושת.
הברזל התגלה כבר לפני כ־4,500 שנים אך רק לפני כ־
2,500 שנים למד האדם כיצד לעבד אותו ולהכין ממנו 
כלים. כך התחילה תקופת הברזל. הברזל נפוץ בטבע וקל 
יחסית לקבל אותו בכמויות גדולות.  הוא גם חזק ועמיד ולכן 
החליף את הברונזה.  תקופת הברזל התאפיינה בהתפתחות 
טכנולוגית גדולה: התפתחו בה המצאות חשובות רבות, 
כגון משאבות מים, טחנות מים שחלקי העץ בהן הוחלפו 

בחלקים מברזל.
האדם הכין מברזל גם כלים רבים  )כלי עבודה, כלי רכב, כלי 
נשק( . גם בימינו יש לברזל שימושים רבים. רק לפני כ־700 
שנים למדו בני האדם לחמם ברזל לטמפרטורות גבוהות 
ולהתיך אותו. עד לפני כ־1,000 שנים הכיר האדם שבע 
מתכות בלבד. מתכות אלה קרויות המתכות העתיקות, ואלה 

הן:  זהב, נחושת, כסף, עופרת, ברזל, בדיל וכספית. 
רק במאה ה־20 התגלו מתכות רבות אחרות שהן רוב 
המתכות המוכרות לנו היום.  גילוי המתכות הביא לפריצת 
דרך טכנולוגית. בעזרת מתכות חזקות וקלות כמו אלומיניום 
הצליחו לבנות מטוסים . בעזרת מתכות עמידות לחום גבוה 

מאוד כמו טיטניום, הצליחו לבנות טילים וספינות חלל. 140



 מענה לסטנדרטים
1.2.א. התלמידים יזהו חפצים העשויים מחומרים שמקורם 

בעולם החי.
1.2.ג. התלמידים יסבירו באמצעות דוגמאות פשוטות את 

הקשר שבין תכונות החומרים לבין השימוש בהם.
1.6.ב. התלמידים יציינו חומרים שמהם עשויים מוצרים 

פשוטים.

 הכוונה פדגוגית
לפתיחה 

עץ הוא שם של סוג צומח וגם שם של חומר שמפיקים 
מצמחים.

מכינים את החומר עץ מגזעים של עצים. השימוש בעץ 
מוכר לכל התלמידים מסביבתם הקרובה. אפשר להציע 
כפעילות מכינה לבדוק אילו חפצים בבית מכינים מעץ. 
קרוב לוודאי שבכל בית יש שולחנות וכיסאות עץ, כורסאות 
וספות, ארונות ודלתות מעץ, מסגרות לתמונות, ואולי 
גם כלי מטבח שונים )מערוך, כפות בישול מעץ, מרית 

עץ, קערות ועוד(.
אפשר לבחון גם מה בכיתה עשוי מעץ )הלוח, הכיסאות 

והשולחנות, מסגרות של דלתות והדלתות עצמן(.
אחרי שהילדים יקראו את מה שהכינו בבית ניתן לפתוח 

במבוא המובא כאן.

לשאלה א 
בהמשך לסיור ניתן להתמקד בחפצים עשויים עץ. 
התלמידים יבדקו את תכונות החומר עץ ויציגו את 

תוצאות בדיקתם בטבלה.
השארנו בטבלה עמודות ללא כותרת כדי להתאימה לכל 

חפץ שהתלמידים יביאו.
כדאי לרכז את תשובות התלמידים בטבלה על הלוח 

כהכנה לשאלה ג.

לשאלה ב
סיכום הטבלה )יש להתייחס לטבלה הרשומה על הלוח(. 
ניתן לחזור ולפתח את המיומנות של סיכום באמצעות 
טבלה. להפנות את תשומת לב התלמידים שיש לחזור 
ולקרוא את המידע שכללו בטבלה, בעמודות השונות 

ובקריטריונים השונים.
יש להכליל, להסיק מסקנה ואז לסכם מהן תכונות העץ. 

 העשרה מדעית 
סוגים של עצים המשמשים לצרכים שונים

עץ אלון הוא חומר חזק מאוד. הוא עמיד מאוד לשריטות 
ואינו מרעיש כאשר מקישים עליו.

עץ הצפצפה קל מאוד, חזק וחלק. ויש לו מראה נקי. קל 
לצבוע אותו ולכן משתמשים בו לפעמים כדי לחקות סוגי 

עץ יקרים מאוד, כמו מהגוני ודובדבן.
עץ אורן חזק מאוד ואפשר להעמיס עליו משאות כבדים 

מאוד. 
העצים  כל  מבין  ביותר  והחלק  הקשה  הוא  ֵאֶדר  עץ 

שמשתמשים בהם.
עץ ארז עמיד מאוד לרטיבות.

עץ דובדבן קשה מאוד אבל נוח לעיבוד. צבעו חום-אדמדם 
והוא נחשב לעץ יפה ויקר.

עץ מהגוני חזק וצורתו יפה במיוחד. יש סוגים רבים של 
מהגוני אבל העץ שמפיקים מהיערות שבברזיל הוא הטוב 
ביותר. כדי להבטיח את המשך קיומו  של העץ, כורתים 

אותו רק ביערות מסוימים, ולכן הוא קשה להשגה.
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 הכוונה פדגוגית
גבוהה. התלמידים  אינה ברמת חשיבה  זו  פעילות 
מתבקשים להתבונן בציור, לבודד פרטי עץ, לקרוא בשמם 

ולחשוב איזה תכונה של העץ מתאימה לכל חפץ. 
מאגר המילים בא לעזרתם של המתקשים.

התאמת התכונות לשימושים הם הבסיס לחשיבה 
טכנולוגית.

 העשרה לתלמידים 
ניתן לבצע כאן פעולת השלמה:

התאמת התכונות של העץ לשימושים
 

 א. רשמו אילו תכונות של עץ צריך כדי לייצר את החפצים 
הבאים: )היעזרו במאגר המילים(  

1. כדי לייצר שולחן צריך להשתמש בעץ_______  
להשתמש  אפשר  לתמונה  מסגרת  ליצור  כדי   .2   

בעץ_____   
3. כדי לייצר עפרונות צריך להשתמש בעץ _______    

4. כדי להכין ארון קיר צריך להשתמש בעץ _____   
5. כדי לבנות סולם צריך להשתמש בעץ _________  

ב. בדקו בבית.  אילו שימושים בעץ מצאתם בבית?

 ג. בדקו בכיתה. אילו שימושים שעושים בעץ מצאתם 
בכיתה?  

 העשרה למורים 
מהי טכנולוגיה? 

צרכים חברתיים וכלכליים ממריצים התפתחויות מדעיות 
וטכנולוגיות. המדע עוסק בחקר הטבע, בהבנת התופעות 
המתרחשות בו. הטכנולוגיה מסייעת לנו ליישם את הידע 
שנרכש במחקרים המדעיים, ולהפיק ממנו תועלת מעשית. 
הטכנולוגיה עוסקת ביישום שיטתי של תחומי דעת שונים. יש 
הפריה הדדית בין המדע לטכנולוגיה ולתחומי אמנות רבים. 
המחקר המדעי מאפשר התקדמות מתמדת של הטכנולוגיה 
ואילו הטכנולוגיה מציבה לפני המדענים אתגרים חדשים 

בגלל מגבלותיה ומדרבנת התפתחויות נוספות במדע. 
פיתוח טכנולוגיה מאפשר להפיק משאבים ממקומות שהם 
קשים בדרך כלל לגישה )עומק רב יותר, בים ולא ביבשה(. 
מחסור בחומר גלם מעודד מציאת תחליפים, כגון  פיתוח 
חומרים מלאכותיים דוגמת הפלסטיק במקום חומרים 
טבעיים, מה שמתאפשר הודות להתפתחות מדעי הכימיה. 
הפלסטיק מחליף עץ שכמותו בעולם מוגבלת. התפתחות 
הפלסטיק גם קשורה להגברת הניצול של הנפט ולהגדלת 
הכמויות שמהם מפיקים את חומרי המוצא לייצור הפלסטיק, 
ולגילוי תהליכי הפילמור )יצירת פולימרים שהם מולקולות 
ארוכות המכילות אטומים רבים של פחמן או של יסודות 
אחרים(. הפלסטיק מיוצר בלחצים גדולים מאוד, ולשם כך 

היה נחוץ פיתוח טכנולוגי מתאים.
תכונה בולטת של הפלסטיק - בידוד חשמל, הביאה לשימוש 

נרחב בחומר.
המשך פיתוח הייצור של הפלסטיק דרש עבודה משולבת 
של כימאים, ששכללו את תהליכי הייצור )באמצעות זרזים 
מתאימים(, של מהנדסים, שתכננו מכונות מתקדמות 
יותר, ושל מטלורגים )מדענים בתחום חקר המתכות(,  142



 מענה לסטנדרטים
1.6.ב. התלמידים יסבירו את הצורך של האדם לפתח 
כלים ואמצעים המגבירים את יכולתו ויביאו דוגמאות 

)כגון פטיש(.

 הכוונה פדגוגית
הדגש כאן הוא על המכשירים ולא על תכונותיהם.

 ששיפרו את החומרים ששימשו לייצור המכונות החדשות. 
פיתוח כלי טיס הביא לפיתוחם של חומרים קלים ועמידים.

ההישגים שהביאו להתפתחויות גדולות בחקר החלל, סייעו 
לפיתוח טכנולוגיות שִאפשרו אספקת כמויות מזון גדולות 
יותר לבני האדם, הודות לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות 
בגידול צמחים ובעלי חיים )שיפור שיטות עיבוד והשקיה 
המגדילות את היבולים(. הטכנולוגיה עוזרת לשפר את רמת 
החיים על ידי פיתוח טכנולוגיות לאספקת מים זורמים 

לבתים ומערכת ביוב יעילה. 
ההתפתחות הבולטת ביותר בשנים האחרונות היא קפיצת 
הדרך בביולוגיה, שהביאה לפענוח הקוד הגנטי של אורגניזמים 
חיים רבים ולבידוד גנים האחראיים לתכונות מסוימות. הבנה 
זו מאפשרת להתמודד עם מחלות קשות, כמו מחלת הסרטן 
ומחלות תורשתיות שונות. היא מסייעת לפיתוח תרופות 
חדשות. היא מאפשרת לפתח גידולים עמידים למחלות או 
בעלי תכונות משופרות. פיתוחן של תרופות חדשות ושל 
דרכי אבחון חדישות לגילוי מחלות וכן האמצעים לטיפול 
במחלות - כל אלה כרוכים בהתפתחויות טכנולוגיות 

מתאימות.

צמיחת הטכנולוגיה
הטכנולוגיה, שראשיתה בהתבוננות בטבע ובלימוד, החלה 
להתפתח  כבר בשחר ההיסטוריה, עוד כשהאדם למד 
למצוא לעצמו מחסה במערות ולהדליק אש. אחר כך למד 
האדם לגרור משאות במקום לשאת אותם, תגלית שהובילה 
להתפתחות הגלגל וכלי התחבורה - עגלות שנמשכות על 
ידי בהמות. הצורך להבטיח אספקה מסודרת של מזון הוביל 
את האדם לביית צמחים ובעלי חיים ולפתח חקלאות. הוא 

הפך מצייד-לקט לנווד,  ואחר כך ליושב קבע־חקלאי.
אספקה סדירה של מזון העמידה לרשות האדם זמן פנוי 

לחקירה מדעית ולפיתוח נוסף של הטכנולוגיה.

שימוש אקראי בחומרים ובכלים הוביל להתפתחויות רבות. 
השימוש בחומרים שמצא בסביבה, הוביל את האדם לעבד 
חומרים רבים יותר. בתחילת דרכו השתמש האדם באבן 
ובלבני בוץ. בהדרגה למד לקלות לבנים בתנור. במקום  כלי 

חרס גסים ופשוטים הוא למד לייצר כלי חרסינה עדינים.
משימוש בעורות ובשיער של בעלי חיים  עבר לייצר צמר, 

להכין חוטים ואריגים באמצעות מכונות טווייה ואריגה.
האדם למד לייצר זכוכית ולהתיך מתכות. מחציבה על פני 

השטח עבר לכרייה בעומק רב.
האדם למד לכרות פחם ולשאוב נפט.

מן הבוצית )קאנו( העשויה גזע חלול, לרפסודה בשילוב עם 
מפרש. מהמפרש - שניצל את אנרגיית הרוח, החל לבנות 
אוניות גדולות שהופעלו באמצעות מנועי קיטור, שניצלו 

את אנרגיית החום והופעלו על ידי עצים ופחם. 
השימוש בנפט הוביל לפיתוח כלי רכב בעלי מנועי שרפה 

פנימית.
מתופעת המגנטיות התפתחו מנועי חשמל ותהליכים 
להפקת חשמל, ובעקבותיהם התפתחה תאורה חשמלית 
וכל המכשירים החשמליים. התפתחות החשמל הביאה 
לפיתוח אלקטרוניקה, מחשבים, מערכות אוטומטיות 

ומערכות בקרה.
מן הכדור הפורח התפתח האווירון, המטוסים, הטילים 

ורכבי חלל.
מן התופים ואיתות בעשן עבר האדם להשתמש בפנסי 
איתות, בטלגרף ובטלפון. מן הרדיו והמכ"ם התפתח השימוש 

בטלוויזיה.
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 מענה לסטנדרטים
1.2.א. התלמידים יזהו חפצים העשויים מחומרים שמקורם 

בעולם החי.
1.2.ג. התלמידים יסבירו באמצעות דוגמאות פשוטות 

את הקשר שבין תכונות חומרים לבין השימוש בהם.
1.6.ב. התלמידים יציינו חומרים שמהם עשויים מוצרים 

פשוטים.

 הכוונה פדגוגית
לפעילות: 

אחד משימושי העץ הוא ייצור נייר מסיבים, שמפיקים 
מגזעי העצים. 

ביצוע הפעילות דורש התבוננות וזיהוי הנייר שבו נעשה 
שימוש כאן.

 העשרה לתלמידים 
יצירה

הכנת בית מנייר ראו שירטוט בעמוד הבא.
קחו ריבוע נייר וקפלו אותו פעמיים לאורכו ופעמיים לרוחבו:

גזרו על פי המסומן.
קפלו בשני הצדדים את הריבוע הקטן השני על השלישי,

לחצו על קפל הגג.
תוכלו לצייר דלת וחלונות, והינה לכם בית מקיפולי נייר.

 העשרה למורים 
המצאת הנייר

ייצור הנייר התחיל לפני כ־5,000 שנים במצרים העתיקה. 
המצרים גילו שאפשר להפיק סיבים מצמחי הגומא שגדלו 
לאורך נהר הנילוס. הם טחנו את גבעולי הגומא והכינו מן 
העיסה שקיבלו מעין חומר דבק ששימש להדבקת הסיבים 

זה לזה.
הם ערבבו את הסיבים עם חומר הדבק שהתקבל מטחינת 
גבעולי הגומא, וסידרו אותם שתי וערב, זה על גבי זה. 
הם לחצו בכוח את התערובת עם הסיבים עד שהכול 

התייבש.
כך הכינו נייר פפירוס )עד היום זהו שמו של הנייר בשפות 

רבות: paper באנגלית, papier בצרפתית ועוד(.
הנייר, כפי שהוא מוכר לנו היום, הומצא לפני כ־3,000 על ידי 
הסיני, צ'אי לי. הוא השתמש בסיבים שהפיק מצמח הבמבוק 
ומעץ התות. הוא הצליח להכין נייר באיכות גבוהה שהיה גם 

זול. הסינים שמרו בקנאות רבה על סוד המצאתם.
לפני כ־1,000 שנים למדו הערבים להכין נייר מסיבים של 

כותנה. השימוש בנייר התפשט מהם והגיע לאירופה.
נייר מסיבים שמפיקים בעיקר מעצים  כיום מייצרים 
מחטניים, שענפיהם רכים והם בעלי סיבים ארוכים. ככל 

שהסיבים ארוכים יותר מתקבל נייר איכותי יותר.
בתהליך הִמחזור של הנייר נעשים הסיבים קצרים יותר, ולכן 

איכותו של נייר ממוחזר נמוכה מזו של הנייר המקורי.
היום מייצרים גם נייר מסיבים מלאכותיים, כמו סיבי זכוכית, 
סיבי דקרון, סיבים אקריליים וניילון. מכינים מהם נייר 
איכותי במיוחד שמחירו גבוה יותר, ולכן הוא משמש להכנת 
גיליונות נייר דקים וקלים ולניירות חזקים מאוד הדומים 

בתכונותיהם לבדים.  144



 הכוונה פדגוגית
 ניתן לפעול כפי שהוצע בהכרת תכונות החומר עץ 

)ראו עמ'  117(.

לדמותו של סביבני
סביבני מציין תכונה חשובה של נייר: נרטב במים.

 העשרה לתלמידים 
כשאתם לומדים על נייר שימו לב -

למרקם - האם הוא חלק או מחוספס? 
בנייר חלק משתמשים ל ...

לברק - האם הנייר מבריק או לא?      
בנייר מבריק משתמשים ל...

לעובי - האם הנייר עבה או דק?   
בנייר קל משתמשים ל...

למשקל - האם הנייר כבד או קל?    
בנייר דק משתמשים ל... 

לגמישות - האם הנייר גמיש או לא?
בנייר גמיש משתמשים ל...

האם הנייר ניתן לקיפול או לא? 
לצבע - האם הנייר צבעוני או לבן?

בנייר צבעוני משתמשים ל...
לחוזק - האם קל או קשה לקרוע את הנייר? 

בנייר חזק משתמשים ל... 
לספיגה - האם הנייר סופג הרבה או מעט?    

בנייר סופג משתמשים ל ...
לשקיפות - האם הנייר שקוף או לא?      

בנייר שקוף משתמשים ל ...

חשבו וסכמו: 
1. באילו תכונות נבדלים סוגי הנייר זה מזה?

2. אילו תכונות משותפות יש לסוגי נייר שונים?

1. לקפל

2. לקפל

3. לסובב את הדף 
ולקפל גם מן 

הכיוון השני

4. מתקבל

5. לחתוך

6. לקפל
זה על זה

ת ת ת

ת ת ת

7. לצייר חלונות
ורעפים על 

הבית

6. התוצר המוגמר
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 מענה לסטנדרטים
1.6.א. התלמידים יבחינו בין עולם טבעי לעולם מעשה 

ידי אדם.
1.6.ב. התלמידים יציינו חומרים שמהם עשויים מוצרים 

פשוטים.
התלמידים יביאו דוגמאות למוצרים פשוטים וימיינו 

אותם לפי השימושים.
התלמידים יסבירו באמצעות דוגמאות פשוטות את 

הקשר שבין תכונות החומרים לבין השימוש בהם.

 הכוונה פדגוגית
כפתיחה ללימוד על הפלסטיק ניתן לבדוק שני מונחים 
חדשים: מלאכותי וטבעי. ניתן לחזור לחומרים הטבעיים 
שנלמדו עד כה )חומר, עץ, נייר( ולנסות להשוות אותם 
עם חומר מלאכותי. במה החומר מלאכותי? - הוא לא 

בא מהטבע אלא הוא תוצר של טכנולוגיה.
ניתן להציע לתלמידים להביא כלים מחומרים שונים 
ולהציגם בכיתה. התלמידים יתבקשו להתבונן בכלים 
ולמיין אותם לשתי קבוצות: כלים מחומר טבעי וכלים 
מחומר מלאכותי. הם יספרו בכיתה במה דומה ובמה 
שונה חומר טבעי מחומר מלאכותי. ניתן גם למיין את 
חפצי הפלסטיק ל: כלי אוכל, כלי אריזה, כלי רחצה 

וניקיון, צעצועים, תקשורת. 

למשימה
לשאלה א

התלמידים מתבקשים לזהות חפצים העשויים מפלסטיק 
והמופיעים באיור. המשימה מתבססת על ידע עולם קודם 

של הילדים ועל התנסותם בחיי היומיום. 
זוהי משימה קלה לביצוע. אפשר לבצעה בזוגות או 

בקבוצות כדי להגביר את מידת העניין.
כל תלמיד/ה יזהו חפצים אחרים וכך יאתרו את כל 

החפצים שבאיור.
הם יבחרו 5 חפצים שמעוררים בהם עניין רב יותר ויסמנו 

אותם בקו.

לשאלה ב
זו שאלה ברמת חשיבה גבוהה יותר - יישום.

התלמידים צריכים ליישם ידע ביחידה ולהציג תכונות 
המאפיינות את החומר פלסטיק. הם צריכים לברר אילו 

מהתכונות באות לידי ביטוי בכל חפץ.
על פי הכרת השימוש בכל חפץ יוכלו התלמידים לזהות 

את התכונה של הפלסטיק החשובה לשימוש זה.
כדאי לבצע גם שאלה זו בזוגות.

 רשימת מונחים
מלאכותי - עשוי בידי אדם, מותקן במלאכת אדם או 

במכונה, בלתי טבעי.
טבעי - כמו שהוא בטבע, כפי שנברא.

 העשרה מדעית 
סוגי פלסטיק ושימושיהם

הפלסטיק הוא חומר מלאכותי )סינתטי( שהאדם מייצר 
ואינו נמצא בטבע. מייצרים אותו מחומרים שמפיקים מנפט, 
מגז טבעי או מפחם. בזיקוק הנפט מתקבל החומר הנוזלי, 
אתילן )מולקולה ובה שני אטומי פחמן וארבעה אטומי 
מימן(, שמשמש חומר מוצא לייצור סוגי פלסטיק רבים. 
באמצעות תגובה כימית מתאימה המתבצעת בטמפרטורות 
גבוהות, מכינים מהאתילן פֹולִיֶמִרים - שרשרות ארוכות 
של אטומי פחמן, שקשורים אליהם אטומים של חומרים 
אחרים )פולימרים פירושו חלקים רבים: פולי = הרבה; 

ֶמִרים = חלקים  ]מיוונית[ (.  
נקרא:  אתילן  של  חוזרות  מיחידות  שמורכב  פולימר 

פֹולִיֵאִתילֶן. 
התהליך נקרא, ִפלְמּור. בתהליך הפלמור של אתילן מתקבל 
פלסטיק נוזלי. הוא הופך למוצק כשמקררים אותו. חותכים 
את החומר המוצק ומקבלים פתיתים קטנים, שהם חומר 

הגלם לייצור מוצרי פלסטיק שונים.
השם פלסטיק, נובע מהיכולת לשנות את חומרי המוצא 
בתהליכי ייצור מתאימים ולהכין מהם סוגים רבים מאוד של 
פלסטיק, שנבדלים זה מזה באורך הפולימרים הבונים אותם 
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 העשרה לתלמידים 
מקור השם פלסטיק

פלסטי פירושו גמיש. אבל פלסטיק אינו גמיש. 
מדוע אם כן קיבל החומר שם זה?

מדענים שפיתחו את החומר גילו שאפשר להכין מאותו 
חומר גלם סוגים רבים של פלסטיק, לכל סוג יש תכונות 
שונות. הגמישות היא לא של החומר אלא בייצור של סוגי 

פלסטיק שונים.

 הכוונה פדגוגית
לשאלה ג

התלמידים מתבקשים למיין את החפצים שבאיור 
לקבוצות על פי השימושים שלהם.

זו משימה שמפתחת יכולת מיון וארגון של מידע.
לאחר המיון - על התלמידים למצוא את הקשר שבין 
השימוש שבחרו להתמקד בו לבין התכונות הדרושות 

מן החומר פלסטיק לשימושים כאלה.
התלמידים ביצעו משימות דומות עם החומרים מתכת, עץ 

ונייר והם מיישמים זאת גם כאן עם החומר פלסטיק.

למשימת חושבים
התלמידים צריכים להשוות תכונות של שני חומרים 
שמרבים להשתמש בהם בייצור בקבוקים: פלסטיק 
וזכוכית. הם צריכים להכיר את התכונות של כל חומר, 
לרשום יתרונות וחסרונות של החומרים כחומר לייצור 
בקבוקים ולהחליט - איזה חומר עדיף לאחסון שמן זית 
משובח. ייתכן שהתלמידים יתקשו בהשגת המידע, 
אבל שמן זית אינו שומר על איכותו לאורך זמן בבקבוקי 
פלסטיק, ולכן היצרנים מעדיפים לאחסן אותו בבקבוקי 
זכוכית או במכלי מתכת. שמן הזית גם נשמר טוב יותר 

בכלי כהה, שאינו חושף את תכולתו לשמש.
אפשר להפנות את התלמידים לקרוא על שמן הזית או 
לבקר במרכולים ולבדוק באילו אריזות מוכרים שמן זית.

יש כאן תהליך של פתרון בעיה וקבלת החלטות.

ובהרכבם. יש מאות סוגים שונים של חומרים מפלסטיק 
ובהם: פֹולִיֶאְסֶטר - המשמש לייצור סיבים בטקסטיל, 
- PVC ,ניילון, פוליאתילן - המשמש לייצור אריזות וציפויים

המשמש לייצור יריעות.
יש שתי דרכים עיקריות לייצור מוצרים מפלסטיק:

דחיסה בין לוחות - מכניסים אבקת פלסטיק בין שני לוחות. 
מחממים כדי להתיך את הפלסטיק ואחר כך מקררים, כדי 

שהפלסטיק יקבל את צורת הלוחות.
הזרקה בלחץ - מתיכים את הפלסטיק עד שהוא מתרכך 
ומזריקים אותו בלחץ לתבנית חלולה, כדי שיקבל את צורתה. 

מקררים ומוציאים את המוצר.
מכינים מהפולימרים של הפלסטיק גם סיבים גמישים 
וחזקים. הסיבים הראשונים שפותחו היו סיבי ניילון ששימשו 
להכנת מצנחים. אחר כך התחילו לייצר מהם גם בגדים, 

מצעים, גרבי ניילון לנשים ועוד. 
החיסרון העיקרי של פלסטיק הוא בהיותו חומר שאינו מתכלה 
בטבע וכן בהיותו גורם נזקים סביבתיים חמורים. כדי להתגבר 

על קושי זה מפתחים סוגים של פלסטיק מתכלה. 

הערה:
אפשר למצוא מידע על פלסטיק שמתאים גם לתלמידים 

כמו למשל בחוברת עיניים, גיליון מס' 8, יוני 1999. 
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 הכוונה פדגוגית
לדיון בכיתה

עד עכשיו עסקנו בהכרת תכונות של חומרים שונים.
השאלה היא - לשם מה עלינו להכיר תכונות של 

חומרים? 
איזו תועלת מביא לנו מידע כזה?

הידיעה מהן התכונות עוזרות לנו לזהות חומרים, אך 
חשוב מכך: היא  עוזרת לנו לבחור בחומרים המתאימים 

לשימושים שונים.
הדיון בכיתה הוא פעילות מטרימה להכרת השימושים 
בחומרים וההתאמה בין התכונות של החומרים לשימושים 

השונים. זהו שלב ראשון בתהליך התיכון.

לשאלה א 
השאלה מתייחסת לזיהוי החומרים:

התלמידים צריכים לזהות את החומרים שמהם עשויים 
הכלים שבתמונות, ועל פי הידע שרכשו קודם לכן, 
כשלמדו על חומרים שונים, הם צריכים לקבוע אילו 
תכונות של כל כלי עוזרות לקבוע מאיזה חומר הוא 

עשוי.
אפשר לזהות מאיזה חומר עשוי  כל כלי שמופיע בתמונות, 
בעזרת תכונה מזהה אחת המיוחדת לחומר המסוים, 

ושהיא האופיינית לו ביותר:
מתכת - ברק, נייר- נרטב במים, עץ - צף על פני 

המים, זכוכית - שבירה.

לשאלה ב  
התלמידים קוראים טענות שמעלים יונתן וענת.

הם צריכים לשקול איזו טענה צודקת ולהשלים את 
הטענה לטיעון מתאים.

זוהי פעילות משלימה לשאלה א - שם זיהו התלמידים חומרים 
בעזרת תכונה אחת. אי אפשר לזהות את הנוזל מים רק על 
פי תכונת הקפיאה שלו בקירור, כי כפי שלמדנו על שינוי 

במצבי הצבירה של חומרים, כל הנוזלים קופאים בקירור.
לא עסקנו בנקודת הקיפאון של כל נוזל. זהו מאפיין 
מובהק יותר שלפיו אפשר לזהות חומרים שונים,  לדוגמה:  

. 0ºC נקודת הקיפאון של מים היא
אך הכרנו שני נוזלים שקופים - מים ואלכוהול. האלכוהול 
אינו קופא בתא ההקפאה של המקרר, ולכן התלמידים 

יכולים לטעון טיעון כזה והוא טיעון מוצלח.
אך מאחר שהתלמידים אינם מכירים את נקודת הקיפאון 
של המים, הם יכולים להציע עוד תכונות של המים 
כדי לזהות אותם, למשל: המסיסות הרבה של חומרים 

שונים במים.

 העשרה למורים 
על הזכוכית

זכוכית בצורתה הטהורה היא חומר שקוף, חזק באופן יחסי, 
מוצק בטמפרטורת החדר, עמיד לשחיקה ועמיד, בדרך 
כלל, מבחינה כימית וביולוגית.  ניתן ליצור זכוכית ממגוון 
רחב של חומרים, אולם רק מספר מצומצם של חומרים 

אכן נמצא בשימוש.
הזכוכית היא בעלת מרקם אחיד וניתן לעצב אותה בקלות 
רבה לגופים בעלי שטח פנים חלק ובלתי חדיר. תכונות אלו 
הופכות את הזכוכית לחומר בעל מגוון רחב של שימושים. 
עם זאת, הזכוכית שבירה למדי ועשויה להתנפץ לרסיסים 
חדים. תכונותיה השונות של הזכוכית עשויות להשתנות 

על ידי הוספת מרכיבים שונים או טיפול בחום.

היסטוריה
השם "זכוכית" כבר מוזכר במקרא )איוב כח, 17(, כתיאור 
לכלים יקרים. מקור המילה הוא קשור בתכונת הזַּכּות 
המאפיינת אותה. בתקופה הקלאסית, היו כלי אוכל מזכוכית 
נפוצים מאוד, אולם חלונות זכוכית הפכו לנפוצים רק 
בראשית העת החדשה. בתקופה זו החלה להתפתח גם 

תעשיית האופטיקה שעשתה שימוש רב בזכוכית.
בחצי השני של המאה העשרים התרחב השימוש בזכוכית 
כחומר ליצירת המעטפת של בניינים, ובפרט למעטפת 

של מגדלי משרדים.

סוגי זכוכית
 Soda-Lime glass הזכוכית הנפוצה ביותר בשימוש נקראת
והיא מיוצרת מצורן דו־חמצני, שהוא תרכובת כימית המהווה 
את הקוורץ  )חומר הגלם - חול צורני(, מנתרן פחמתי 
)להורדת טמפרטורת ההתכה ומניעת גיבוש( ומגיר )סידן 
פחמתי(, המשמש להעלאת היציבות הכימית. להקלת 
הטיפול בזכוכית מוסיפים עוד כמה מרכיבים, כמו סודה 
)סודיום קרבונט(, מה שמוריד את טמפרטורת ההתכה 
ל־C 1,000° בקירוב. זכוכית שלא תמוחזר תתפרק רק 
לאחר כמיליון שנים. זכוכית בידודית משמשת בדרך כלל 
בהתקנת חלונות, ומטרתה לבודד את חלל הבית הפנימי 
מהרעש ומתנאי מזג האוויר שבחוץ. החלון מורכב משתי 
שכבות זכוכית או יותר המחוברות על ידי מסגרת )לרוב של 
אלומיניום(, כאשר המסגרת מכילה סופחי לחות למניעת 
היווצרות אדים על חלקן הפנימי של השמשות. לעתים 
בין השמשות יש גז מסוג ארגון להעצמת הבידוד הטרמי 
והאקוסטי. זכוכית משוריינת היא מבנה המשלב שכבות 
זכוכית עם שכבת חומרים פולימריים שונים ביניהן, במטרה  
להפוך אותה לעמידה לפגיעות. זכוכית מחוסמת היא זכוכית 
שעברה חימום מבוקר עד לטמפרטורה של כ־700 מעלות 
צלזיוס, ואז עברה לפתע  קירור מהיר מאוד באוויר. עקב  148



 העשרה לתלמידים 
שבין  בקשר  העוסקת  פעילות  לתלמידים  להציע  אפשר 
זוהי  מהם.  שמכינים  לחפצים  החומרים  של  התכונות 

פעילות פשוטה של תיכון.
מהלך הפעילות:

הכינו סינר שישמור על ניקיון הבגדים כשאתם מציירים   .1
או מבשלים.

אילו מהתכונות הבאות מתאימות לסינר? - בחרו  א. 
בתכונות המתאימות והקיפו  אותן בצבע:

צבעוני,  גמיש,  למגע,  נעים  ארוך,  חלק,  חזק,   
יפה, שומר על הצורה, קל לנקות אותו, מתאים 

לשימוש רב פעמי 
רשמו: אילו תכונות חשובות במיוחד בסינר?  ב. 

מאיזה חומר כדאי להכין את הסינר: מבד כותנה,  ג. 
מפלסטיק, מנייר, מנייר אלומיניום? הסבירו.

להשתמש  עדיף  סל  באיזה  לקניות.  יוצאים  אתם   .2
כשמבצעים קניות?

 מענה לסטנדרטים
1.2.א. התלמידים יבחינו בין חומרים מסוכנים )חומרי 
ויזהו סימנים  ניקוי( לבין חומרים שאינם מסוכנים 

מוסכמים לחומרים מסוכנים.

 העשרה למורים 
היחידה בנושא חומרים מסוכנים מתמקדת בכמה סוגים 

של חומרים:
חומרי ניקוי - סבונים לרחצה, נוזלי כביסה וחומצות לניקוי 

אסלות וכיורים.
חומרי דישון - חומרים המשמשים לטיפול בעציצים שבבית 

ובצמחים בגינה.
סבונים למיניהם וגם חומרי דישון )מכילים בעיקר תוספות 
הנחוצות לצמחים: חנקות, זרחות ומינרלים שונים( מסוכנים 
לבליעה, אם כי רובם אינם מסכנים חיים אלא עלולים 
לגרום לשלשול ולפגיעה בפעולתה התקינה של מערכת 

העיכול.
חומצות כשמן כן הן - חומרים חריפים שבליעתם מסוכנת 
עד כדי גרימת מוות. הן הורסות את דופנות האיברים בגוף 

ויכולות לגרום לנזק בלתי הפיך.
אנחנו משתמשים בבתים גם בחומרי הדברה המכילים 
חומרי רעל,  שפוגעים בחרקים או במזיקים שונים ועלולים 

לפגוע גם בנו, ולכן סכנתם רבה.

 הכוונה פדגוגית
בפרק בנושא הבריאות הזכרנו עוד חומרים מסוכנים 
- התרופות. הן מסוכנות כאשר נוטלים אותן מי שאינם 

זקוקים להן או כשנוטלים אותן בכמות גדולה.
כדאי לקשר עניין זה לדיון בחומרים מסוכנים.

לפעילות
יש לחזור ולהדגיש כי יש להיזהר מחומרים רעילים הנמצאים 
בבית. להיזהר מחומרי ניקוי, מתרופות, מנוזלים צבעוניים 
רעילים. חשוב במיוחד לשים לב לתווית האזהרה שנושאים 
הכלים המאחסנים חומרים מסוכנים ולהיזהר מהחומרים 

- לא לגעת בהם כלל ובוודאי שלא לשתות מהם.
סביבני המופיע בעמוד זה מדגיש נקודה זו. 

למשימת חושבים
לשאלה א

המשימה מפתחת אוריינות מדעית:
התלמידים צריכים לקרוא את הטקסט, להבין מה 
קראו, לנתח את המידע ולהגדיר את הבעיה המוצגת 

בטקסט.
כאן ההזדמנות להציע לתלמידים לספר סיפורים, לכתוב 

סיפורים ולקרוא אותם בכיתה.

לדמותו של סביבני 
סביבני מדגיש את הזהירות הנדרשת שיש לנקוט בכל 

הקשור לחומרים רעילים. עדיף לא לגעת בהם כלל!
כדאי להסב לכך את תשומת לבם של התלמידים.

הקירור הדרסטי והפתאומי שבתהליך החיסום, פני שטח 
הזכוכית מתכווצים מאוד בזמן ששאר הכלי עדיין "מרווח" 
)השינויים כמובן אינם נראים לעין(. אפקט זה יוצר לחץ 
אדיר בפני השטח וזה מה שגורם לזכוכית להיות קשה 
פי 5-3 מזכוכית רגילה! החוזק נובע גם מכך שמאמצי 
הלחיצה שנוצרים בפני השטח של הזכוכית, מקשים על 
התקדמות הסדקים בזכוכית. כלי זכוכית המיוצרים בניפוח 
עשויים למעשה מזכוכית רגילה, אך טכניקת הייצור שלהם 
מאפשרת להם להיות דקים ועדינים. כלים אלה משמשים 
בעיקר לקישוט. בעל המקצוע המכין כלים אלה מכונה 
"נפח זכוכית". זאת גם משום שהוא מנפח את הזכוכית 

המומסת באוויר.

הקיפו בצבע רק את התכונות הרצויות של הסל:  א. 
קל, גמיש, אפשר לנקות, לא סופג נוזלים, חזק,   

מתאים לשימוש רב פעמי, יפה,  צבעוני
איזה מהחומרים הבאים מתאים לסל?   ב. 

פלסטיק, בד, נייר, נצרים. הסבירו.
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה ב

שאלה ב מכוונת את התלמידים להבנת הטקסט. הם 
צריכים להבין קודם כול מהי הבעיה המוצגת בטקסט.

למעשה, הם צריכים להציע פתרון לבעיה: מה יש לעשות 
כדי למנוע סכנה של פגיעה בחומרים מסוכנים. זו משימה 

ברמת חשיבה גבוהה של פתרון בעיות.

לפעילות 
התלמידים צריכים ליישם רעיונות שהעלו לפתרון הבעיה, 
ולנסח כללי התנהגות נכונים. למשל: חשוב להרחיק 

חומר מסוכן מילדים קטנים ומתינוקות.

לשאלה ד
עבודה יצירתית המסכמת את מה שנלמד על חומרים 

מסוכנים.

 העשרה לתלמידים 
יש לתת לתלמידים רשימה של חומרים ורשימה של תכונות, 
או להפנות אותם ליחידות קודמות בספר או למקורות 

מידע אחרים.
הוראות העבודה

א. הכינו "תעודת זהות" לחומר אחד. 
רשמו בתעודה  את שם החומר ואת תכונותיו.   

)היעזרו במאגר רשימת החומרים ורשימת התכונות.(  
מאגר חומרים:  

נייר, עץ, בד, שעווה, שמן, פלסטיק, מתכת, מים,    
שמן זית  

מאגר תכונות:  
צבע, מרקם )מחוספס/חלק(, קל/כבד, גמיש/לא גמיש,    
מבריק/לא מבריק, עמיד לרוח/ נקרע ברוח, עמיד למים/   

מתקלקל במים, צף על פני המים/שוקע במים.  

 ב. שוחחו בקבוצות וחשבו: מה הייתם רוצים להוסיף וללמוד 
על חומרים?  

 ג. תוכלו לחפש במאגרי מידע חומר על הנושאים המעניינים 
אתכם ולהביא לכיתה מידע נוסף.  

 מהחומר למוצר - איך מכינים נייר ובדים? 
באיברים רבים של צמחים מוצאים חוטים דקים וארוכים.

 הם נקראים בשם סיבים. סיבים יש גם בשיער ובצמר 
 של בעלי חיים. מהסיבים מייצרים נייר  וטווים חוטים.  
 מהחוטים אורגים בדים באמצעות נולים. בנולים אורגים 

גם שטיחים. 

כדי לקבל בד )אריג( טווים את החוטים.
חוטים  לייצור  המשמש  לחוט  דומה  חומר   -  ִסיב 

ואריגים.
 ָטוָה - הכין או שזר, חוטים מצמר, מפשתים, מכותנה, 

ממשי.
ָאַרג - עשה אריג )בד( מחוטים.

ָאִריג - בד, חומר שנארג מחוטים.
- הצליב חוטים זה מתחת לזה )שתי וערב(, או   ָקלַע 

נצרים או חומר גמיש אחר.

הפעלה:
מכינים בקבוקים למשקאות מזכוכית ומפלסטיק.

1. השוו בין בקבוקים משני החומרים. 
רשמו את התכונות שלהם בטבלה.

2. הוסיפו בטבלה תכונות על פי הצורך.
השוואה בין התכונות של בקבוק פלסטיק לתכונות של 

בקבוק זכוכית

בקבוק פלסטיקבקבוק זכוכיתהתכונה
שקוף
חזק 
נאה 
שביר 
כבד

ניתן לשימוש חוזר

באיזה בקבוק עדיף לדעתכם להשתמש לאריזת משקאות? 
נמקו את עמדתכם.
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 הכוונה פדגוגית
לטקסט

הטקסט מסכם פעולות עיבוד של חומרים, שהתלמידים 
כבר הכירו לאורך הפרק: כיור )חומר(, גילוף )עצים, 

מתכות(, סיתות אבנים, טווייה ואריגה של בדים.
הטקסט המובא כאן לתלמיד הוא ארוך. הציורים מובאים 
כתומכים. התלמידים קוראים, מתבוננים בתמונות, מה 

שעוזר להם לשמור על זיכרון הרצף.  
לעבודה לשונית

ניתן לבקש מהתלמידים להקיף בצבע את כל הפעולות 
)הפעלים ( בטקסט, המתייחסות לעשיית מוצרים בשנים 

עברו: סיתתו, כיירו, גילפו, ניקו, ארגו, עיבדו.
לכל פועל יכתבו את הפעולה בגוף ראשון יחיד,

למשל: סיתתי, כיירתי ועוד. אפשר לבקש מהתלמידים 
לחבר משפטים ולהשתמש במילים. במשפט יבוא לידי ביטוי 

החומר שהשתמשו בו: "סיתתי סלע ויצרתי דמות." 
לדיון בכיתה

הדגש בדיון בכיתה יהיה על התפתחות הטכנולוגיה.
היום, מחליפות המכונות פעולות רבות שבוצעו בעבר 
בעבודת יד, כפי שמראה היחידה הבאה. עם זאת, עדיין 
מבצעים כמה מפעולות העיבוד באופן ידני: סיתות אבנים 
לציפוי קירות, גילוף אמנותי של עצים ומתכות, כיור 
כלים )אמנות הקרמיקה מפותחת היום מאוד(. אנחנו 
טווים חוטים ואורגים בדים בעזרת מכונות. במדינות 
העולם השלישי ממשיכים לבצע עבודות אלה בעזרת 
כלים פשוטים. אריגה בנול מתבצעת גם היא לצרכים 
אמנותיים בעיקר. הדיון מכין ליחידה הבאה העוסקת 
בשימוש במכונות לייצור מוצרים היום. היום משתמשים 
במפעלים רבים בטכנולוגיה ממוחשבת.  מייצרים מוצרים 

חדשים כמעט ללא מגע יד אדם. פעילות בנושא: הפקת שמן זית
מורים שירצו בכך ויש ברשותם הזמן לכך, יוכלו ללמד גם 
על שמן הזית. בארץ ישראל, במיוחד באזורי ההרים, גדלים 

היטב עצי הזית. 
מהזיתים - הפרי של עץ הזית - נוהגים להכין שמן זית.

שמן הזית משמש היום בעיקר במזון, 
בהכנת סבונים ובמוצרים אחרים לטיפוח היופי. 

לפני שנים רבות נהגו להשתמש בשמן זית למאור. מזגו את 
השמן לכלי חרס, שמו בשמן פתיל והדליקו את הפתיל.

א. בודקים תכונות של שמן זית
הביאו לכיתה בקבוקון ובו שמן זית.

התבוננו בשמן ורשמו: 
1. מה הצבע? ______________________

2. מה מידת הצלילות של השמן? _________________
3. האם השמן בהיר או כהה? ____________________

4. האם הוא סמיך או דליל? ______________________
5. טעמו מעט מהשמן, מה הרגשתם? _____________
6. הריחו את השמן, האם יש לו ריח מיוחד? _________

ב. מפיקים שמן מזיתים
מה צריך?

זיתים בשלים )רצוי זיתים שצבעם שחור-סגול(
מה עושים?

1. נסו לסחוט את הזיתים כפי שסוחטים לימון.  הצלחתם? 
כן / לא

מדוע?_______________________________________
2. שאלה למחשבה

כיצד נוכל להוציא שמן מן הזיתים הבשלים?
___________________________________________

איך מכינים שמן זית?
מרסקים כעשרה זיתים )כותשים אותם( - אפשר לרסק 

במכשירים שונים. 
 א. בחרו בעצמכם, תוך כדי כתישה, את המכשיר הטוב ביותר.
מה התקבל לאחר הכתישה? __________________  

ב. מה רואים בתוך החומר הכתוש? ________________
 ג. שימו את הזיתים הכתושים על דף נייר - איזה כתם 

התקבל? ______________  
ד. טעמו את העיסה - מה הטעם? ________________

מפרידים בין השמן לעיסה 
מים  מעל  וצקו  לכלי  הזיתים  עיסת  את  הכניסו   ה. 

רותחים. המתינו שתתקרר והתבוננו בכלי:   
מה אתם רואים על פני המים? ___________  

מדליקים נר שמן
 ו. מלאו מבחנה קטנה במים. צקו מעט שמן מעל המים 
שבמבחנה. שימו לב מה קרה - האם השמן והמים    

התערבבו? ____ מדוע? )סמנו רק תשובה נכונה(  
כי השמן קל/כבד מן המים  

ז. הכינו פתילה מצמר גפן:
1. השקיעו את אחד מקצותיה בתוך שכבת השמן )היזהרו    

שהפתילה לא תיגע במים שבמבחנה(.  
2. הדליקו, בעזרת המורה, את הפתילה - מה קרה?    

_________________________________________  
תוצאה:  

הכנו נר מ_____________   151



 מענה לסטנדרטים
1.6.א. התלמידים יציעו פתרונות להשגת צורכי האדם.

1.6.ב. התלמידים יסבירו את הצורך של האדם לפתח 
כלים ואמצעים המגבירים את יכולתו ויביאו דוגמאות.

 הכוונה פדגוגית
על התפתחות הטכנולוגיה תוכלו לקרוא בעמודים 

122־123.
לדיון בכיתה

השימוש במכונות מפשט מאוד את השימוש בחומרים 
להכנת מוצרים. הוא מאפשר לייצר מוצרים בייצור המוני 
ולהוזיל מאוד את מחירם. אך השימוש במכונות והוזלת 
העלויות של חפצים וכלים מגדילים את הצריכה באופן 
ניכר. לעתים קרובות אנחנו קונים חפצים חדשים במקום 

ישנים כי לא כדאי לתקנם.
אנחנו קונים דברים חדשים, כי הם מוצאים חן בעינינו 
ולא משום שהם באמת נחוצים לנו. זהו מאפיין של 

חברת הצריכה.
התנהגות זו גורמת בזבוז של חומרים רבים. זהו החיסרון 
העיקרי של השימוש במכונות. צריכה של מוצרים רבים גורמת 

גם להצטברות פסולת. בעיה זו מוצגת בהמשך הפרק.

לדמותו של סביבני
לבזבז  אין  חשוב:  סביבתי  היבט  כאן  מדגיש  סביבני 

חומרים שלא לצורך.
)דלדול משאבי  בזבוז כזה  בהמשך מוצג הנזק שגורם 

טבע(.

 העשרה לתלמידים 
לפעמים מכינים בגדים וחפצים אחרים מכמה סוגים של 

בדים:
בדים שמכינים מחומרים  טבעיים כמו כותנה, משי   •

וצמר, 
• ובדים מלאכותיים שמכינים מסיבים מלאכותיים.

 1. בדקו תוויות של בגדים וחפצים מבד המצויים אצלכם 
בבית.  

בחרו בשתי דוגמאות ורשמו: אילו חומרים רשומים    
בתווית?  

שם הבגד / החפץ _____________         
שם הבגד / החפץ _____________  

החומרים שרשומים בתווית ___________________             
החומרים שרשומים בתווית ___________________            

2. רשמו שמות של חומרים טבעיים .        
3. רשמו שמות של חומרים מלאכותיים )סינתטיים(.  

הפקת שמן זית - המשך
רשימת מונחים

בתהליך ההפקה של שמן הזית עושים פעולות אחדות: 
מביאים את השמן אל בית בד - מתקן לסחיטת שמן 

מזיתים. 
עוצרים את השמן - סוחטים את השמן מן הזיתים.

בפעם  הזיתים  את  סוחטים   - הזיתים  את  פורכים 
הראשונה.

טוענים בקורה - לוחצים על הזיתים בעזרת קורה )קרש, 
גזע(.

לטעון - להעמיס, לטעון ארגזים על משאית. 
מטען כבד - משא כבד.

מטען חריג - מטען בולט. בתהליך הטעינה שמים דבר 
על דבר. 

בהפקת שמן שמים קורה כבדה על הזיתים. הקורה לוחצת 
על הזיתים וכך נסחט מהם שמן. אם סמוך לבית הספר 
גדל עץ זית אנו מציעים לצאת ולראות את העץ. אם הסיור 
מתקיים בעונה שיש על העץ זיתים כדאי לקחת מעט זיתים 
לכיתה. המורה ידגיש שיש לשים לב ולא להשחית עצי זית 

הנטועים במטע.
על עץ הזית, כשמדובר בהכנת שמן עבור בית המקדש, 

כתוב בתלמוד:
"זית ראשון מגלגלו בראש הזית, וכונסו לבית הבד, וטוחנו 
בריחיים, ונותנו בסלים. שמן היוצא ממנו היה ראשון. טען 
בקורה - שמן היוצא ממנו זה היה שני. וחזר ופרק וטחן 
וטען - זה היה שלישי. הראשון למנורה, והשאר למנחות". 

)מסכת מנחות דף פ"ו, עמוד א( 152



 מענה לסטנדרטים
1.2.ג. התלמידים יתנסו ויתארו שיטות פשוטות של 
תהליכי הפקת חומרים )צבעים מהטבע, שמן מזיתים( 

ועיבוד חומרים )יציקה, כיור(.
ביחידה זו מכירים התלמידים עיבוד חומרים וייצור מוצרים 
מפלסטיק באמצעות יציקה. הם לומדים שתהליך היציקה 
מתאים להכנת מוצרים מפלסטיק, ממתכת ומשעווה 

ומתנסים בהכנת נר משעווה.

 הכוונה פדגוגית
לטקסט

היחידה מציגה את תהליך הייצור - מהחומר עד למוצר.
הטקסט הוא מידעי ומציג לקורא את תהליך הייצור.

תחילה מוצג הייצור של החומר המלאכותי - פלסטיק.
מתקבל חומר גלם בצורת פתיתים חסרי צבע.

כדי להשתמש בחומר הגלם ולייצר מוצר יש לנקוט את 
השלבים הבאים:

א. להתיך את פתיתי הפלסטיק.
ב. כשהפלסטיק נוזלי - יש לצקת אותו לתבניות שצורתן 

כצורת המוצר שרוצים לייצר. 
ג. לקרר את התבנית עם הפלסטיק הנוזלי שבתוכה, עד 

שהפלסטיק חוזר להיות מוצק. 
ד. להוציא מהתבנית את המוצר.

חימום הפלסטיק והתכתו, קירור הפלסטיק והתמצקותו - 
הם תהליכים שהתלמידים הכירו כאשר למדו על שינויים 
במצבי הצבירה של החומרים )מעבר ממוצק לנוזל על 
ידי חימום והתכה, מעבר מנוזל למוצק על ידי קירור 
והקפאה או התמצקות(. ניתן להציע לתלמידים לאחר 
שקראו את הטקסט בפעם הראשונה, לחזור ולקוראו 
שוב, הפעילות המוצעת בהמשך מתרגלת את השלבים 
בייצור המוצר. אפשר להציע לתלמידים לרשום מספר 

מתאים ליד כל שלב בתהליך שהם מתארים.

לדיון בכיתה
השיחה נועדה להדגיש שתהליך היציקה משמש להכנת 
מוצרים מחומרים שונים. משתמשים בתהליך היציקה 
בעיקר להכנת מוצרים  ממתכת ומפלסטיק וגם נרות 
שעווה. השיחה צריכה לחדד את המשותף לכל החומרים:
אפשר להתיך אותם ולקבל מהם נוזל שיוצקים לתבנית.
כשהנוזל מתקרר מקבלים מוצר שצורתו כצורת התבנית.
אך מובן שיש הבדלים בין החומרים, ולפעמים צריך 
להשתמש בתבניות מחומרים שונים כדי לייצר מהם 
מוצרים. כך למשל,  בייצור מוצרים מסוימים ממתכת 
עמידות  שהן  חומר,  או  חול  בתבניות  משתמשים 
לטמפרטורות גבוהות ואפשר לשבור אותן בקלות. אלה 

תבניות לשימוש חד פעמי.
להכנת כלים וחפצים פשוטים שנחוצים בכמויות גדולות, 
מכינים תבניות רב פעמיות, העשויות משני חלקים 
שאפשר להפריד ביניהם. אם משתמשים בתבנית מתכת, 
יש להקפיד שהמתכת שממנה עשויה התבנית תהיה 

שונה מן המתכות שיוצקים לתוכה.

העשרה לשונית
אפשר לבקש מהתלמידים למצוא את הפעולות )פעלים( 
שנעשות במהלך תהליך הייצור: מייצרים, חותכים, מחממים, 

יוצקים, מקררים, פותחים, מוציאים.
ניתן לברר את המושגים בכיתה, לשוחח עליהם, ותוך כדי 

שיחה לחבר משפטים עם המושגים הללו.

 רשימת מונחים
מּוָצר - דבר שמייצרים בבית המלאכה, בבית החרושת 

או בכל עבודה.
יְִציָקה - מזיגת נוזל לתבנית וקירורו עד שהוא מתמצק 

ומקבל את צורת התבנית. 
ּבֵיְת יְִציָקה - בית חרושת שמתיכים בו מתכות כדי לייצר 

מהם מוצרים שונים.
ַּתבְנִית - כלי או דגם לצקת בתוכו צורות מסוימות, כמו 

תבנית לאפיית עוגה.
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 מענה לסטנדרטים
את  דוגמאות  באמצעות  יתארו  התלמידים  1.2.ד. 

ההשפעות שיש לשימוש בחומרים על הסביבה. 
1.4.ג. התלמידים יציעו דוגמאות שמתארות את השפעת 

האדם על הסביבה.
1.6.ד. התלמידים יביאו דוגמאות למוצרים שהשימוש בהם 

בחיי היומיום מועיל, אך עלול להזיק לאדם ולסביבה.

 הכוונה פדגוגית
לפעילות

התנסות של הילדים בהכנת מוצר - נר משעווה, 
באמצעות תהליך יציקה. ההתנסות תבהיר לתלמידים 

מהי יציקה וכיצד היא משמשת בייצור מוצרים.
התכת השעווה ומזיגתה לקופסת שימורים דורשת זהירות 
רבה, ומומלץ שהמורים יבצעו אותה ולא התלמידים. 

אפשר לבצע פעילות זו גם בהדגמה בכיתה.

לחשיבה
כדי לייצר מוצרים שונים אפשר להשתמש באותן מכונות. 
אבל צריך להשתמש בתבניות שונות בכל פעם. הסבירו 
מדוע. המכונות מתיכות את החומרים ומוזגות אותן 
לתבניות. הן פותחות את התבניות ומוציאות מהן את 

המוצרים לאחר קירור הנוזלים.
המכונות יכולות לפעול באופן דומה עם תבניות שונות.
לכן אפשר לייצר מוצרים שונים בעזרת אותן המכונות, 
אך יש להחליף לצורך זה את התבניות המשמשות 
בתהליך הייצור. כדי להבהיר עניין זה אפשר לייצר נרות 

שעווה בעזרת מכלים בצורות שונות:
לקחת קופסת שימורים לצד מכלי משקה ולראות 
אך מתקבלים  אופן,  באותו  הנרות  את  שמייצרים 
נרות בצורות שונות, משום שהם מקבלים את צורת 

התבנית.

דף הערות       למורה
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דף הערות       למורה

 הכוונה פדגוגית
משימה זו משמשת לסיכום הלימוד על נושא החומרים 

ויכולה לשמש כמשימת הערכה.
אפשר גם לתת כרטיס לסיכום הלמידה כשיעורי בית.

לדמותו של סביבני
בסוף החוברת מוצעת בובה של סביבני שהתלמידים 
יכולים לגזור ולהציב על שולחנם. האמירה של סביבני 
תכונות  בעל  חומר  בחירת  של  לחשיבות  מקשרת  
בובת  למשל  כמו  שונים  מוצרים  להכנת  מתאימות 
 - הטכנולוגי  ההיבט  את  מחזקת  זו  אמירה  סביבני. 

הקשר בין תכונות של חומרים לשימוש בהם.

מכניסים שעווה לסיר   .1
)ְמכל(.

השעווה מותכת.  .2

לְמכל קטן מכניסים   .3
קוביות קרח.  

יוצקים את השעווה   .4 
על קוביות הקרח.

פותחים את הְמכל   .7
מלמטה בעזרת פותחן 

ודוחפים את הנר החוצה.

מכניסים פתיל לשעווה   .5
המותכת.
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 הכוונה פדגוגית
במהלך מסעם מגיעים הילדים ליער שנכרתו בו עצים 
רבים. המראה קשה ומעורר אצל הילדים תגובה קשה.

אפשר לעודד את התלמידים להגיב גם הם למראה 
התמונה. הילדים מעוררים את השאלה - האם יש 

הצדקה לכריתת עצים כה רבים?
משה מחדד עוד יותר את הבעיה כשהוא מעיר, שכריתת 

העצים פוגעת גם בבעלי החיים המתקיימים ביער.
הדיון בכיתה חוזר ומחדד שאלות אלה.

הוא מציג את הדילמה - מצד אחד עומדים צורכי האדם. 
לשם סיפוקם  צריך להפיק חומרים מהטבע.

אבל לשימוש בחומרים יש מחיר כבד של פגיעה בסביבה:
דלדול חומרים, פגיעה בנופים טבעיים והכחדת בעלי 

חיים וצמחים.
הדיון בכיתה עוסק בשאלות מהותיות אלה.

זהו דיון מטרים, שמטרתו לעורר בתלמידים חשיבה 
ביקורתית.

חשוב לנסח ִאתם את הבעיה העולה ביחידה: האם מותר 
לאדם לפגוע בסביבה וביצורים חיים אחרים כדי לספק 

את צרכיו?
לדיון זה יש היבט מוסרי וגם היבט מעשי - אם נפגע 

בסביבה -  סופנו שגם אנחנו ניפגע.
נושא זה נידון גם ביחידות הבאות ומוצגים פתרונות 
אפשריים. אפשר לבקש מהתלמידים להעלות הצעות 
לפתרון הבעיה. ההצעות שיעלו התלמידים יכולות 
להתבסס על ידע עולם קודם או על חשיבה מקורית 
שלהם. דיון כזה מפתח חשיבה לפתרון בעיות ולקבלת 

החלטות.

 העשרה לתלמידים 
מן התרבות היהודית

מסופר באגדה כי כאשר סיים הקב"ה את מלאכת בריאת 
העולם הוא לקח את האדם והראה לו את כל מה שיצר:
ימים ויבשות, נחלים ואגמים, עצים וצמחים, בעלי חיים 

ומשקעים. 
אמר האדם: כמה יפה העולם, כמה נעים יהיה לחיות בו.

השיב הקב"ה: אני נותן לך את העולם במתנה.
שים לב שלא לקלקל את עולמי,

כי מעתה אין מי שיבוא ויתקן אחריך. 

שאלה למחשבה: מדוע מתאימה האגדה הזאת להילמד 
בנושא זה?

מה היא באה להדגיש?

פעילות נוספת
1. האדם פוגע בנוף ומשנה אותו.

מה הנזק העלול לקרות? 
האדם מזהם את האוויר.

מה הנזק העלול לקרות? 
עקבו אחר בקבוקי משקה ומכלי פלסטיק אחרים   .2

שמשתמשים בהם במשפחה.
כמה פריטים זורקת המשפחה שלכם בשבוע?           

מה קורה אם זורקים את כל הפסולת הזאת לפח?
ערכו סיור באזור מגוריכם וחפשו פסולת של פלסטיק.

מה מצאתם? האם יש פתרון, באזור מגוריכם, לאיסוף 
בקבוקי פלסטיק? 

מה הפתרון? 

 העשרה מדעית 
משאבי טבע

המונח משאבי טבע מתייחס לחומרים שהאדם מפיק 
מהטבע לצורך סיפוק צרכיו. נוהגים למיין את המשאבים 

בטבע לשלוש קבוצות עיקריות:
משאבים מתכלים: משאבים שנמצאים בטבע בכמות 
מוגבלת בלבד. אפשר להשתמש בהם כל עוד לא השתמשנו 
בכל הכמות הקיימת. לקבוצה זו שייכים פחם, נפט וגז טבעי 

)המכונים בשם הכולל - דלק פוסילי(.
משאבים מתחדשים: משאבים שנוצרים מחדש בסביבה. 
לדוגמה, יערות ויצורים חיים אחרים, משאבי קרקע ומים 
שיכולים להתחדש כל עוד קצב ניצולם לא עולה על קצב 

ייצורם או התחדשותם.
משאבים בלתי מתכלים: משאבים שמגיעים ממקור לא 

מתכלה, כמו למשל אנרגיית השמש. 

על הקיימות 
המין האנושי הוא חלק מהביוספרה, אך הוא גורם לפגיעה 

קשה במערכות טבעיות על פני כדור הארץ. 
שלושה גורמים עיקריים מובילים לפגיעה קשה זו:

1. הגידול באוכלוסיית האדם - במאה ה־21 חיים על פני 
כדור הארץ יותר מ־6 מיליארד בני אדם. אם הגידול יימשך 
באותו הקצב, אוכלוסיית האדם תכפיל את עצמה בעוד 
כ־50 שנים. זהו קצב גידול עצום והוא יוצר לחץ גדול מאוד 
על משאבי הטבע בכדור הארץ: מקורות המזון, המים, 
האנרגיה, הקרקע והאוויר. כבר היום זוכה רק חמישית 
בערך מהאוכלוסייה על פני כדור הארץ לקיום סביר. רוב 
האוכלוסייה סובלת ממחסור במים ראויים לשתייה, ממחסור 

במזון ומאוויר מזוהם. 156



 הכוונה פדגוגית
לקריקטורה

בחרנו להציג כאן את הבעיה של הפגיעה בסביבה בדרך 
נוספת -  באמצעות קריקטורה.

הקריקטורה מזמנת ניתוח מידע המובא בתמונה - 
צריך להבין את הבעיה המוצגת באיור: כמות גדולה של 
עצים שנכרתו וכמעט שלא נותרו עצים ביער. זהו החלק 
ה"עצוב" בקריקטורה. על גדמי העצים הכרותים יושבים 

שני אנשים שפעולתם הביאה למצב הזה.
אחד מהם מתיימר לשמור על בעלי החיים בכך שהוא 

צמחוני.
האבסורד - הוא גורם להרג המוני של בעלי חיים שחיו 

ביער.
זה מצחיק - משום שהאדם אינו מבין מה השפעת  

פעולתו בכריתת היער.
אבל זה גם עצוב - כי הכורת צריך להיות מודע להשלכות 

של מעשיו.

לוודא  כדי  האיור  את  לתאר  מבקשת   - א  שאלה 
שהתלמידים מבינים מה מוצג בו.

שאלה ב - חוזרת לשאלה שהעלה משה בשיחה בין 
הילדים: כריתת העצים ביער פוגעת בבעלי החיים שגרים 
בו. נועדה לברר שהתלמידים הבינו את הקשר שבין כריתת 

העצים לפגיעה בבעלי החיים שחיו ביער.

נועדה לברר אם התלמידים הבינו את   - ג  שאלה 
האבסורד המוצג בקריקטורה. כאן יש מקום להסביר 
מה זו קריקטורה ומדוע היא משפיעה עלינו לעיתים 

יותר מאמצעים אחרים.
)התלמידים עסקו בקריקטורה בפרק הבריאות, שם הוצג 

ילד עם תחבושת גדולה בגלל דקירה קטנה באצבע.(

שאלה ד - עוסקת בגורמים שמביאים למצב המוצג 
באיור. האיור,  המציג כריתת יער לצורך הכשרת השטח 
לבניית יישובים או לגידולים חקלאיים, מבהיר מהי המטרה 
של כריתת יערות. מטרה נוספת היא כמובן הפקה של 

החומר עץ.

2. העלייה ברמת החיים - בהשפעת הטכנולוגיה המתפתחת 
יותר מכל מין אחר על פני כדור הארץ, מצליח האדם לנצל 
את משאבי הטבע הודות לטכנולוגיה שפיתח. הטכנולוגיה 
עזרה לאדם להתגבר על טורפים שסיכנו את קיומו בעבר, על 
מחלות ועל קשיים אקלימיים שפגעו בעבר באוכלוסיית האדם. 
הטכנולוגיה גם הביאה לכך שהצרכים של האדם גדלו מאוד. 

3. סיפוק רצונות במקום סיפוק צרכים - במקום לספק את 
צרכיו הבסיסיים, מאפשרת הטכנולוגיה לאדם לספק את 
רצונותיו. התפתחה תרבות צריכה שיוצרת לחץ אדיר על 
כל משאבי הטבע על פני כדור הארץ, גורמת לדלדולם מחד 
ולהצטברות פסולת רבה ויצירת זיהום אוויר ומים מאידך. כל 
אלה הביאו בשנים האחרונות להגדלת המודעות על המחיר 

הכבד שאנחנו משלמים על הפגיעה בסביבה.
בניסיון לעצור את ההידרדרות הקשה נחתמה אמנה בינלאומית 
הקוראת לכל מדינות העולם לפעול כדי להבטיח קיום תקין 

של כדור הארץ גם בעתיד. הוטבע מונח חדש - קיימות.

מה זו קיימות?
קיימות פירושה שימוש אחראי במשאבי הטבע כדי לא 
לכלות אותם או לזהם אותם ללא תקנה. הדברים אמורים 
במיוחד במשאבי טבע מתכלים - אלה הקיימים בכמות 
מוגבלת וקצב התחדשותם ִאטי מקצב צריכתם, כמו 
למשל דלק פוסילי )נפט, פחם וגז טבעי(. לקיימות שלושה 

היבטים מרכזיים:

1. שימוש במשאבים מתכלים בכמות שתבטיח את יכולת 
התחדשותם, כדי להבטיח את המשך הקיום התקין של 

הדורות הבאים.

2. מניעת זיהום משאבים מתחדשים )כמו צמחים ובעלי 
חיים, משאבי קרקע ומים היכולים להתחדש אם קצב ניצולם 

סביר(, כדי לאפשר להם לעבור תהליכי טיהור טבעיים.

3. צמצום הפער בין עשירים לעניים - בין מדינות עשירות 
למדינות עניות, בין מעמדות שונים באותה חברה.

פגיעה במשאבים מן החי גורמת להכחדתם. במאה הקודמת 
נכחדו מיליוני מינים של יצורים חיים. רבים מהם לא הכרנו 
כלל, כריתת שטחים אדירים של יערות גשם - לצורכי 
חקלאות ולצורכי הפקת החומר עץ - השמידה מינים רבים 
שלא ידענו על קיומם ולא נדע עוד. ציד ודיג לא מבוקרים 

מביאים אל סף כליה מינים רבים של בעלי חיים.
לשימוש במשאבים מתכלים מן החי - צמחים ובעלי חיים 

-  יש היבטים מעשיים והיבטים מוסריים:
בהיבט המעשי - הכחדה של יצורים חיים שיכולים להביא 

לנו תועלת תביא לנו נזק בעתיד. 
בהיבט המוסרי - אלה יצורים חיים כמונו. האם זכותם 

לחיות ולהתקיים נופלת מזו שלנו?
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 מענה לסטנדרטים
את  דוגמאות  באמצעות  יתארו  התלמידים  1.2.ד. 

ההשפעות שיש לשימוש בחומרים על הסביבה. 
1.6.ב. התלמידים יציינו את החשיבות של השמירה על 

הסביבה )בעלי חיים, צמחים ודוממים(.
1.6.ד. התלמידים יביאו דוגמאות למוצרים שהשימוש בהם 

בחיי היומיום מועיל אך עלול להזיק לאדם ולסביבה.

 הכוונה פדגוגית והעשרה למורה
לדיון בכיתה

הדיון בכריתת יערות הדגיש את הפגיעה בעולם החי: 
בצמחים ובבעלי חיים. הוא הדגיש את הדילמה שבין 
מענה על צרכים של האדם: הפקת חומרים, פיתוח 
שטחים חקלאיים והקמת יישובים למגורי האדם, ובין 
הצרכים של היצורים החיים. היחידה הזאת מדגישה 
היבט נוסף של השימוש בחומרים: דלדולם. דרושות 
עשרות שנים לגדילתם של עצים ביער. אם נכרות את 
היערות ולא נאפשר לעצים חדשים לצמוח במקום אלה 
שנכרתו נישאר בסופו של דבר בלי יערות. וזה בדיוק מה 
שקורה היום בעולם. רוב שטחי היערות כבר הושמדו, 

וקצב הכריתה אינו פוחת.
הדיון מחדד את הבעיה ומציג את השאלה: גם אם יש 
לנו כמות גדולה מחומר מסוים, האם מותר לנו לבזבז 
אותו? זוהי שאלה העוסקת בהתנהגות הראויה במצב של 
חוסר ודאות: אנחנו איננו יכולים לדעת מה יהיה בעתיד 
ולכן צריך תמיד לנהוג במשנה זהירות. זוהי מהותה של 

הקיימות - דאגה לצרכים גם של הדורות הבאים. 
השימוש בפלסטיק יוצר בעיה חמורה נוספת:

הפלסטיק הוא חומר מלאכותי ולכן היצורים בטבע 
)חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים המפרקים חומרים 
טבעיים למרכיבי היסוד שלהם וכך מבטיחים שהם יחזרו 
לשימוש( אינם מסוגלים לפרק אותם. הפלסטיק מצטבר 

בטבע וגורם לתפיסת שטחים ולזיהומם.
שקיות פלסטיק שזורקים לים פוגעות בבעלי החיים, 

כמו צבים, דגים ודולפינים, שחושבים שזהו מזון, בולעים 
אותן ונחנקים. הדיון נועד לעורר חשיבה ביקורתית ולהגביר 
את המודעות לצורך בחיסכון. החיסכון תלוי בהתנהגות 

של כל אחד מִאתנו - כל אחד נושא באחריות.

 רשימת מונחים 
מתכלה, לא מתכלה, בזבוז משאבים, חיסכון במשאבים 

 העשרה למורים )לעמוד 135(
מדרש סמל המחזור

מה אפשר להבין מצורת הסמל?
המשמעות של צורה מעגלית מחזקת את העניין שהחומר 

חוזר לשימוש ואינו הולך לאיבוד.
במחזורים בטבע זה בדיוק מה שקורה: חומרים נצרכים 
על ידי היצורים החיים ומתפרקים על ידי יצורים אחרים 
למרכיבי היסוד, שחוזרים לשימושם של יצורים חיים אחרים. 
התהליכים שבהם מתרחשים שינויים אלה נקראים בשם 

מחזורים ביו־גיאו־כימיים.
קיימים סוגים שונים של תהליכים כאלה ובהם: מחזור 
הפחמן, מחזור החנקן, מחזור הזרחן ומחזור הגופרית ועוד. 

מחזור מוכר לא פחות הוא מחזור המים בטבע.
שלושת הסמלים מסמנים שלושה שלבים במחזור החיים 
של חומר: שימוש בחומרים לייצור מוצר, שימוש במוצר 

עד שאין בו עוד צורך, הפקת חומרי גלם מהמוצר.
הצבע הירוק - מסמל את הגישה שמעודדת ִמחזור: שמירה 
על הטבע. הכינוי "ירוקים" מוענק לכל מי ששמירת הטבע 

חשובה לו והוא פועל למענה.
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רעיונות לפעילות עם התלמידים בנושא קיימות
 1. אפשר להציג שתי תמונות, אחת מציגה בעיה סביבתית 

והשנייה מצב רצוי.   
לבקש מהתלמידים להשוות בין התמונות ולאתר את    

הבעיה.  
 2. להציג שאלה העוסקת בבעיה. אם למשל, מראים ילד 

מסובב גבו לברז מים שנשאר פתוח, שואלים:   
מה לא בסדר?  

מה אפשר לעשות כדי לתקן את המצב?  
התשובה המיידית: לסגור את הברז.   

אבל הילד יכול לנהוג כך שוב. איך מונעים התנהגות לא    
נכונה?  

איך נוהגים כשנתקלים בהתנהגות לא נכונה?  
 3. אפשר גם להראות תמונה של מקום שנזרקה בו פסולת 
ולשאול: מה לא בסדר? מה צריך לתקן? איך אפשר    

לתקן?   
לבחור בין חלופות )לשים פחי אשפה, להעניש את    

המלכלכים - בדרכים שונות:    
לשלוח אותם לנקות, שישלמו קנס, שלא יורשו להיכנס    

למקום זמן מה, לתלות שלט שמזהיר לא ללכלך(.  
 4. להציג בעיה בסיפור או בשיר. אפשר גם שילוב של תיאור 
בתמונה ובמילים כדי להקל )למשל: תמונה של גן ציבורי    

או פארק ותמונה של קניון(.   
רוצים לבנות קניון במקום הפארק.   

יתרונות וחסרונות של כל דבר, מה עדיף?  
אפשר להציג את השאלה בתבנית של: אם נעשה ככה...    

אז יקרה ככה...    

 מענה לסטנדרטים
1.5.ב. התלמידים יציעו הצעות לפעולות של האדם 

לשמירה על הסביבה.

 הכוונה פדגוגית
מוצגות לתלמידים שלוש הדרכים לחיסכון בחומרים: 

הפחתה )באנגלית reduction(, שימוש חוזר )באנגלית 
.)recycle (, ִמחזור )באנגליתreuse

בגלל המונחים באנגלית נוהגים לקרוא לשיטות אלה 
.R-שלושת ה -

חשוב לדון עם התלמידים בכיתה במשמעות של כל 
פתרון כזה ובהבדלים שבין הפתרונות השונים:

הפחתה ושימוש חוזר- בשנים האחרונות גוברת המודעות 
לצורך לצמצם את השימוש בשקיות פלסטיק. במקומות 
רבים אף ערכו תלמידים פעולות ביישובים כדי להסביר 
לתושבים את הצורך הזה. בחנויות כולבו מעודדים אנשים 
להשתמש בשקיות פלסטיק חזקות שמאפשרות שימוש 

חוזר בהן, ומקטינות את השימוש בשקיות פלסטיק.
אך נראה שעניין זה עדיין לא חלחל במלוא חשיבותו 

למודעות הצרכן הישראלי.
באירופה פחת משמעותית השימוש בשקיות פלסטיק 

ובמקומות רבים הפסיקו כליל להציע אותן.
אפשר להציג הפחתה גם על ידי צמצום הצריכה. כל 
אחד יכול לצרוך פחות ולרכוש רק דברים שנחוצים לו 
באמת. עניין זה קשה להבנה בחברת צריכה, המבוססת 
על רכישה של מוצרים רבים לצורך ההנאה יותר מאשר 
לצורך ממשי כלשהו. עקב מצוקת המים אנחנו נדרשים 
לחסוך במים. זו דוגמה נוספת לצמצום הצריכה של 

מוצר חשוב.
פעולה שהיא בעלת חשיבות גדולה לא פחות היא הִמחזור 

- החזרה של חומרים לשימוש.
הִמחזור של חומרים רבים כדאי, במיוחד של פלסטיק 

ושל מתכות. לכן נעשות פעולות רבות בכיוון זה.
פעולות שזכו להצלחה הן מחזור בקבוקי פלסטיק ומכלי 
משקה מאלומיניום - חשוב לעודד תלמידים לסייע 

במחזורם וגם במחזור נייר.
כדי שהמחזור יצליח נדרשת הפרדה במקור: הפרדה בין 
סוגים שונים של פסולת והעברת כל סוג למכל נפרד 
)נייר וקרטון, פלסטיק, בדים וכדומה(. זה דורש מאמץ לא 
גדול מכל אחד מִאתנו אבל השכר רב: צמצום הבזבוז של 
חומרים וצמצום השטחים המוקדשים לפינוי הפסולת.

כדי להגביר את מודעות התלמידים, חשוב שיכירו את 
סמל המחזור ויחפשו אותו על מוצרים שונים. 

לצורך זה גם הצענו משימה יצירתית בשאלה א, ובדיקת 
קיומם של מתקני מחזור ביישוב בשאלות ב-ד.

לשאלה א
וביישום. רק אם  משימה יצירתית הכרוכה בהבנה 
התלמידים הבינו את מטרת המחזור והרציונל העומד 
מאחוריה הם יוכלו לצייר סמל משמעותי. את כל הסמלים 

שיוצעו ניתן להציג בפינת המדע שבכיתה.
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

השאלה עוסקת בדרך נוספת למניעת בזבוז משאבים: 
חקיקה ואכיפתה.

מדינת ישראל חוקקה חוק המאפשר להחזיר למוכרים 
בקבוקי פלסטיק ומכלי משקה בנפח של רבע ליטר 
ושל חצי ליטר. לצורך זה הטילו גם חובת פיקדון על 

הבקבוקים והמכלים.
השאלה היא - האם אנשים אכן מחזירים את המכלים 
למוכרים או למכונות מיוחדות, המיועדות לכך,  ומקבלים 

לידיהם את הפיקדון.
ידוע, כי אנשים נצרכים נוהגים לאסוף בקבוקים ומכלי 

משקה כדי להרוויח כסף.
אפשר לדון עם התלמידים בשאלה - האם הם עצמם 
מקפידים להחזיר בקבוקים ומכלים למכונות האיסוף?

מה אפשר לעשות כדי לעודד אנשים לעשות זאת?

לשאלה ב
השאלה נועדה להגביר את המודעות של התלמידים 
לשימוש בחומרים ממוחזרים. יש מוצרים ממוחזרים 
רבים מנייר: מחברות, חומרי אריזה, נייר טואלט. הגברת 
המודעות יכולה להביא להגברת הצריכה של מוצרים 
אלה וגם למחזור נייר וקרטון, כי התלמידים יראו שיש 

שימוש בחומרים הממוחזרים.
ב2. מחזיר את התלמידים לכך שמחזור חומרים גם 
מסייע לשמור על היערות ועל בעלי החיים הגרים בהם. 

בעניין זה עסקנו בקריקטורה.

 העשרה לתלמידים 
ִמְחזּור חומרים - נייר

כתבו סיסמאות למען מחזור וחיסכון בחומרים. 
תלו אותן במסדרון בית הספר כדי שכל התלמידים יראו.

הכנת נייר ממוחזר
אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה תכין נייר 

ממוחזר מסוג שונה של נייר. 
כך יהיה אפשר להשוות את איכות הנייר המתקבלת בכל 
קבוצה. אפשר לוותר על חימום הנייר ולהסתפק בטחינה 
דקה מאוד, כדי שתתקבל תערובת אחידה ככל האפשר.  

הוספת מעט צבע פלסטי לבלילה תוסיף חוזק.
אפשר להיעזר במורה לאמנות.

מה צריך?
בונזן  סיר,  פלסטיק,  קערת  שטוחה,  צפופה  רשת 
 או גוף חימום, מערבל חשמלי, ניירות מסוגים שונים. 

 רשימת מונחים 
ִמחזור פלסטיק 
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 הכוונה פדגוגית
 לפעילות חושבים

הכנת יום הולדת "ירוק"
יום הולדת ירוק כבר הוזכר ע"י סביבני בעמוד 51 בחוברת 
לתלמידים. כאן מתבקשים התלמידים לתשובה מעמיקה 

יותר בנושא.
הפעילות עוסקת בנושא שקרוב לילדים: חגיגת ימי 
ההולדת שלהם. פעילות כזו מיועדת לעורר בתלמידים 
מודעות לכך שכל אחד מִאתנו גורם לבזבוז חומרים 
ולייצור פסולת רבה, וכי כל אחד יכול לתרום לשיפור 
המצב על ידי שינוי בהתנהגות. בשיחה בין ענת לשאול 

מוצגות שתי גישות להכנת יום הולדת:
גישה של נוחיות המעדיפה שימוש בכלים חד פעמיים 

שנזרקים לפח אחרי השימוש.
גישה של שימוש רב פעמי בכלים מזכוכית.

מוצג גם בזבוז מיותר של חומרים באריזות הרבות של 
המתנות ובהפתעות.

גם קישוטים יכולים להיות רב פעמיים אם משתמשים 
בחומרים עמידים.

הפעילות יכולה להוביל לבחינת חלופות לחגיגת יום ההולדת, 
וכיצד אפשר לחגוג בהנאה ולצמצם את הפגיעה בסביבה. 
אפשר לעורר גם את המודעות לכך שאריזות גדולות של 
חומרי מזון חוסכות בחומרי אריזה ולכן הן עדיפות, וכן 
שבקבוקי משקה בנפח גדול חוסכים גם הם בחומרים -  

ובלבד שמחזירים אותם אחר כך למתקני המחזור.
ליום הולדת  כללים אפשריים להתנהגות מתאימה 

"ירוק":
1. שימוש בקישוטים המתאימים לשימוש רב פעמי

 2. שימוש בכלים המתאימים לשימוש רב פעמי )מזכוכית 
או מפלסטיק איכותי יותר(  

3. איסוף כל האריזות והעברתן למתקני מחזור
4. שימוש באריזות גדולות של כיבודים לסוגיהם

5. חיסכון באריזות של המתנות

דוגמאות למתנות "ירוקות":
1. נטיעת עצים על שם הילדים החוגגים כמתנה

2. ספרים או יומנים מנייר ממוחזר
3. משחק מפלסטיק ממוחזר
4. מימייה לשימוש רב פעמי

 5. פוסטר של סביבה טבעית יפה או פוסטר המסביר 
כיצד לשמור עליה  

איך עובדים?
 1. מיינו את הניירות לסוגים שונים: נייר עיתון, נייר צילום, 

נייר כתיבה, נייר עטיפה, קרטון.  

2. קרעו את הנייר לחלקים קטנים.
3. הכניסו את קרעי הנייר לסיר. 

 4. הוסיפו מים שיכסו את הנייר, כדי שהנייר יספוג היטב 
את המים.  

 5. חממו את הסיר עם עיסת הנייר על אש קטנה עד שהעיסה 
תהיה רכה. קררו את העיסה.  

 6. העבירו למערבל כוס של עיסה. הוסיפו 6 כוסות של 
מים.  

 7. הפעילו את המערבל בעוצמה המרבית עד שתתקבל 
עיסה אחידה.   

 8. הניחו רשת על משטח ישר של פלסטיק. צקו על הרשת 
את עיסת הנייר שטחנתם.  

 9. הטו את המשטח כדי שיתנקזו המים מהעיסה. הדקו 
היטב את העיסה עד שיצאו ממנה כל המים.  

 10. הפרידו את עיסת הנייר עם הרשת ממשטח הפלסטיק. 
הניחו לה להתייבש.   

11. הורידו את הנייר מהרשת ובדקו את הנייר שקיבלתם.
תוכלו לערבב צבע בנייר בזמן שטוחנים אותו או להוסיף    

ניירות צבעוניים.  
אפשר גם להכין רשת בצורות שונות כדי לקבל נייר    

מעוצב.  
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 הכוונה פדגוגית
היחידה מדגישה את ההיבט של מידע ותקשורת:

הילדים מקבלים הודעות מחבריהם באמצעי תקשורת 
שונים - הודעה ושיחה בטלפון סלולרי, הודעה שנשלחת 

בדואר האלקטרוני.
אפשר לדון עם התלמידים ביתרונות של אמצעי תקשורת 
אלה )העברת מידע במהירות לכל מקום בעולם והאפשרות 

להיות בקשר גם ממקומות מרוחקים(.
השימוש במחשבים ובאינטרנט גם מאפשר לשלוח במהירות 

מידע ותמונות לחברים שנמצאים במרחק רב.
השיחה שמקיימים הילדים מתחברת לעולמם של הילדים: 

איך מגיבים לבקשות כאלה של חברים?

איך אפשר להציג בצורה מעניינת ומושכת את מה 
שנלמד על חומרים?

מטרת התערוכה היא לאסוף תוצרים שונים שהתלמידים 
הכינו במהלך הלימוד של הנושא וגם לקבל תמונה כללית 

על כל הנושא בסיכום הלמידה.
פעילות כזו, כשהיא מתוכננת ומעודדת תלמידים 
להציע הצעות משלהם, מפתחת עבודת צוות וחשיבה 

יצירתית.

לדיון בכיתה
התלמידים דנים בתחילה בקבוצות - מה כדאי להציג? 
כיצד כדאי להציג את המידע? לפני מי כדאי להציג את 

המידע?
אחר כך אפשר לדון בהצעות במליאת הכיתה.

אפשר  לחלק את התלמידים לקבוצות ולהטיל על כל 
קבוצה להכין מרכיב אחד בתערוכה, שהיא מגלה בו עניין 
רב יותר. כדאי שהתלמידים יחפשו כיצד עדיף להציג את 
נושא החומרים באופן הטוב ביותר, כך שיוצג כל מגוון 
החומרים שהם הכירו, תכונותיהם והתאמת התכונות 

לשימושים השונים.
חשוב מאוד לתת משקל משמעותי בתערוכה להיבטים 
של קיימות והצורך בשמירה על החומרים בטבע מפני 

דלדול ופגיעה קשה.
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הפרק: עם בעלי החיים
עמוד השער

הצגנו בשער בעלי חיים ממחלקות שונות: 
זוחלים, דגים, דו חיים, חרקים, עופות ויונקים, בעלי חיים בים וביבשה.

מבנה הפרק
בפתח הפרק מגיעים הילדים לאי מסקרן, שחיים בו בעלי חיים ביבשה ובמים. הפתיחה מזמנת דיון 

במונח סביבה והצגת מגוון סביבות ביבשה ובמים. יש בטבע מגוון גדול מאוד של בעלי חיים.
בעלי החיים חיים בטבע אך גם בסביבתנו הקרובה, שהיא מעשה ידי אדם: בחצר ובמשק. מוצאים 
בסביבות אלה חיות בר, אך גם בעלי חיים שהאדם ביית ומגדל כדי לספק את צרכיו: מזון ולבוש, 
הנאה. בעבר נעזר האדם בבעלי החיים גם בתחבורה ובעבודה החקלאית. כדי לגדל את בעלי החיים 

בונה להם האדם סביבות מלאכותיות: רפת, לול, דיר, ברכות, אקווריום.
לכל בעלי החיים יש אותם צורכי הקיום: מזון, מים, אוויר )חמצן(, מחסה. כדי לשרוד בסביבה עליהם 
לקיים תקשורת עם הסביבה ולהתרבות. כל אלה הם מאפייני חיים המשותפים לצמחים ולבעלי חיים 
)צורכי קיום - מזון, מים, חמצן; שמירת קשר עם הסביבה, גדילה והתפתחות ורבייה(. בעלי החיים 

משיגים את צורכי הקיום שלהם מהסביבה הודות ליכולת התנועה  בעזרת איברי התנועה שלהם. 
כדי ליצור תקשורת עם הסביבה ועם בעלי חיים אחרים הם נעזרים בסימנים ובשפת הגוף וקולטים 
מידע בעזרת איברי החושים. אצל כל בעלי החיים מפותחים איברי חושים שונים המותאמים  לסביבה 
שבה הם מתקיימים  ולצורכיהם. כדי לשרוד צריכים בעלי החיים לחוש שינויים בסביבה ולהגיב עליהם 
על ידי שינויים בהתנהגותם. שינויים בעונות השנה משפיעים לעתים קרובות על כמות המזון בסביבה. 
יש בעלי חיים שנודדים לסביבות אחרות )כמו למשל הציפורים הנודדות(, או שהם שוקעים בתרדמה 

)דובים ונחשים שוקעים בתרדמת חורף, חלזונות שוקעים בארץ בתרדמת קיץ - קיוט(.
כדי לספק את צרכיו צד האדם בעלי חיים או תופס את סביבת החיים שלהם, כדי לפתח בה חקלאות 
או לבנות בה יישובים. פעולות אלה פוגעות בבעלי החיים. גם ציד של חיות מחמד להנאתו של האדם 
פוגע בבעלי החיים. מוטלת על כל אחד מִאתנו אחריות לשמור על בעלי החיים, להגן עליהם ולמנוע 

פגיעה בהם ללא צורך.

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק "עם בעלי החיים"
1. בטבע יש מגוון גדול של בעלי חיים החיים בסביבות חיים שונות ביבשה ובים.

2. לכל בעלי החיים יש אותם מאפייני החיים )צורכי קיום, רבייה, גדילה והתפתחות, תקשורת עם  
הסביבה(, המשותפים לכל היצורים החיים.

3. לבעלי החיים יש צורכי קיום )מזון, מים, חמצן, מחסה(, שאותם הם משיגים מהסביבה.
4. בעלי החיים יוצרים תקשורת זה עם זה באמצעות סימנים )צבעים( ותנועות )שפת הגוף(. הם 

קולטים מידע מהסביבה ומבעלי חיים אחרים באמצעות החושים.
5. האדם משתמש בבעלי החיים כדי לספק את צרכיו )מזון ולבוש( ולהנאתו. ציד ותפיסת שטחים 

פתוחים פוגעים בבעלי החיים ועלולים לגרום להכחדתם. 

היבטים בפרק זה הקשורים בפרקים האחרים שבספר
בעלי החיים מספקים לנו מזון ולבוש שהם מצורכי הקיום שלנו - היבט שמוזכר גם בפרק הבריאות 

שלנו ובפרק החומרים סביבנו.
האדם הוא בעל חיים וצרכיו דומים לאלה של כל בעלי החיים בטבע. פיתוח הטכנולוגיה עוזר לו לענות 

על צרכיו, אך גם פוגע בסביבה ובבעלי החיים שבה - נושא שנדון גם בפרק החומרים סביבנו.
בעלי החיים, כמו האדם,  נעזרים בחושים כדי להכיר את הסביבה ולמצוא בה את צורכי הקיום שלהם. 
הטכנולוגיה עוזרת לאדם לקלוט מידע רב יותר על הסביבה - נושא הנדון ביחידות העוסקות בתפקידי 

הטכנולוגיה, בקליטת מידע מהסביבה ובפרק העוסק במזג האוויר.

מונחים מרכזיים בפרק
סביבה - טבעית ומלאכותית - חיות בר, חיות בית, חיות משק, חיות מחמד, ביות, אילוף, מאפייני 

חיים, צורכי קיום, תקשורת - שפת הסימנים -  שפת הגוף, חושים, תרדמה, נדידה.
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רשימת ספרות
האנציקלופדיה של החי והצומח בארץ ישראל. משרד 

הביטחון והחברה להגנת הטבע.
)** בכל אחד מ־12 הכרכים ישנן מבואות אקולוגיים 

רלוונטיים(
אמיר ר., )2007(, פרקים באקולוגיה )מהדורה שניה 

ומתוקנת(, מל"מ. ירושלים.
אמיר, ר. )2005(, טבע בעולם משתנה - המיגוון הביולוגי, 
חשיבותו והגורמים להשתנותו.  המרכז להוראת המדעים 

האוניברסיטה העברית ירושלים.
ארני, א. )1974(, על שיקום החורש הטבעי בארצנו בידי 

האדם. טבע וארץ, ט"ז/3.
ברנשטיין ע. )2003(, טבע בעיר - יש ויש! הוצאת 

המחבר.
גזית, א. )1978(, המים כסביבת חיים ושלוליות החורף. 

אוניברסיטת תל-אביב.
דרום, ד., צורנמל, מ. )1992(,  מדריך הים וחופיו חי 

וצומח. כתר.
הירש, א., מנדלוביץ, ר.  )2002(,  לקט מאמרים באקולוגיה 

לתלמידי ביולוגיה. הפיקוח על הוראת הביולוגיה.
כהן, ד. )1983( מבוא לאקולוגיה - חיים בסביבתם. 

האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון.
כהן-טבע, א. )1974( השפעת הגשמים הראשונים על 

החי והצומח. טבע וארץ ט"ז/6.
פז, ע. לבנה, י. )1977( עת לנדוד ועת לדגור. מסדה.

פישלזון ל. )1978( הים שסביבנו -  ביולוגיה ואקולוגיה 
של הים. האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון.

קריין ר. ביתן נ. 1993. עולם אחד לנו. פרקים באקולוגיה 
ואיכות סביבה. הוצ. דני ספרים.

קינן, נ. )2004( לקט מאמרים באקולוגיה מעשית. 
הוצאת רמת הנדיב.

קלצ'קו ש. וחובריה )2003(, עוברים לירוק, מעלות, 
תל אביב

 רבינוביץ־וין, א. )1986(, סלע־קרקע־צומח בגליל. 
הקיבוץ המאוחד - חידקל.

ֹּתכֶן ִענְיָנִים
ים ֲעֵלי ַהַחּיִ י: ִעם ּבַ ַער ֲחִמיׁשִ ׁשַ

140 ֵהיכָן ַחּיִים ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים?     
145 ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ַּבֲחַצר ַהַּביִת     
149 ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ֶׁשֲאנְַחנּו ְמגַּדְלִים    
151 ָהָאדָם ְמגַּדֵל ַחּיֹות ַמְחָמד    
153 ְסבִיבֹות ַמֲעֵׂשה יְֵדי ָאדָם     
155 ָמה ְצִריכִים ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ְּכֵדי לְִחיֹות?   
159 ָמה אֹוְכלִים ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים?    
161 ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ִמְתַרּבִים     
162 ֵּכיַצד ִמְתַּפְּתִחים ַּבֲעלֵי ַחּיִים ְצִעיִרים?   
164 ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ְצִריכִים לִיֹצר ִּתְקֹׁשֶרת זֶה ִעם זֶה 
165 ֵּכיַצד יֹוְצִרים ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ִּתְקֹׁשֶרת?  

ֵאיזֶה ֵמידָע ַמֲעבִיִרים ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים 
166 ְּבֶעזְַרת ְצבִָעים וְצּורֹות?    
167 ֵאיזֶה ֵמידָע ַמֲעבִיִרים ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ְּבֶעזְַרת קֹולֹות? 
169 ֵאיזֶה ֵמידָע ַמֲעבִיִרים ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ְּבֶעזְַרת ֵריחֹות? 

ֵאיזֶה ֵמידָע ַמֲעבִיִרים ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים 
170 ְּבֶאְמָצעּות ְּתנּועֹות?    
171 ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים יֹוְצִרים ִּתְקֹׁשֶרת ְּכֵדי לְִהְתַרּבֹות  
174 ֵּכיַצד קֹולְִטים ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ֵמידָע?   

ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ְצִריכִים לְַהּכִיר ֶאת ַהְּסבִיבָה 
177 ֶׁשֵהם ַחּיִים ּבָּה      
179 ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים נִָעים ַּבְּסבִיבָה    
181 ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים ְמגִיבִים לְִׁשּנּויִים ַּבְּסבִיבָה   
181 ַּתְרּדֵָמה ֶׁשל ַּבֲעלֵי ַחּיִים    
182 נְִדיָדה ֶׁשל ַּבֲעלֵי ַחּיִים    
183 ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים וְָהָאדָם     
185 ָהָאָדם ּפֹוגֵַע ְּבַבֲעלֵי ַהַחּיִים    
188 ְמכִינִים ַּתֲערּוכָה ְמַסּכֶֶמת ַעל ַּבֲעלֵי ַהַחּיִים  
189 ָאדָם, ֶטְכנֹולֹוגְיָה ּוְסבִיבָה     

ָהָאדָם נֱֶעזָר ַּבֶּטְכנֹולֹוגְיָה ְּכֵדי לְִקֹלט ֵמידָע 
191 ַרב ַעל ַהְּסבִיבָה      

ֵאיך קֹולְִטים ֵמידָע ַרב יֹוֵתר ְּבֶאְמָצעּות 
192 חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה?      

ֵאיך ֲאנְַחנּו קֹולְִטים ֵמידָע ַרב יֹוֵתר ְּבֶאְמָצעּות 
193 חּוׁש ָהְרִאּיָה?     
194 ֵּכיַצד ֲאנְַחנּו יֹוְצִרים ִּתְקֹׁשֶרת?    
196 ַמֲעבִיִרים ֵמידָע ְּבֶאְמָצֵעי ַהִּתְקֹׁשֶרת   

ֵּכיַצד נְַסֵּכם ֶאת ַהֲחוָיֹות ֵמַהַּמָּסע ֶׁשּלָנּו 
197 ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשנָה?     
203 ַטְבלַת ִהְתַקְדמּות ִאיִׁשית   
205 ְּתעּודָה     
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 מענה לסטנדרטים
1.5.א. התלמידים יביאו דוגמאות לסביבה מלאכותית 

)כגון: גינה, אקווריום(, ולסביבה טבעית )חורש, נחל(.

 הכוונה פדגוגית
בפתיחת הפרק אנחנו מציגים את הסביבה: 

המקום שהיצורים החיים )צמחים ובעלי חיים( מתקיימים 
בו. על פני כדור הארץ יש מגוון של סביבות, ביבשה ובמים. 
בעמודים אלה מכירים התלמידים סביבות ביבשה - גדת 
נהר, חורש, יער. ביבשה יש עוד סביבות רבות, כמו למשל 
- יערות מסוגים שונים )יערות גשם טרופיים, יערות 
של עצי עד, יערות נשירים(, מדבריות חמים, מדבריות 
קפואים )טונדרות( ועוד. מספר הסביבות ביבשה גדול 

מזה שבמים.
התלמידים מכירים בפרק גם סביבות במים - מי נהר, 
המים בים. למעשה, קיימות בים סביבות משנה - האזור 
של המים הרדודים, האזור של המים העמוקים. בכל 
סביבה כזו קיימים תנאים שונים וחיים בהן בעלי חיים 
שונים. בין מי נהר מתוקים למי ים מלוחים יש הבדלים 
גדולים ובהתאם - חיים בכל מקום בעלי חיים אחרים. 
התנין למשל חי רק ליד נהרות שבהם המים מתוקים, 
וכך גם ההיפופוטם. לווייתנים וכרישים חיים במי ים שהם 
מלוחים. דולפינים - רוב המינים חיים במי ים מלוחים, 
אך מוכרים מינים שחיים גם במים מתוקים. בין הדגים יש 
כאלה שחיים במים מתוקים )כמו למשל אמנון, קרפיון, 
לבנין הגליל, דג השמך( ויש שחיים במים מלוחים )כמו 
למשל סרדינים, טונה(. דגי הסלמון הם יוצאי דופן, כי הם 
מתחילים את חייהם במי נהר מתוקים, מבלים את רוב 
חייהם במי הים המלוחים וחוזרים להתרבות במי הנהר 
המתוקים. הסביבה המוצגת באיור מתאימה לאזור חם 
וגשום: רואים בה צמחייה של עצי יער ובעלי חיים רבים:  
על העצים - קופים, ביבשה - פיל ותנין. על לשון יבשה בים 
- אריות ים. במים - דולפינים ושקנאי שלוכד דגים במים. 

הצגנו באיור בעלי חיים שנפגוש גם בהמשך הפרק.

לדיון בכיתה
מטרת השיחה להתחבר לעולמם של התלמידים ולידע 

המוקדם שלהם על בעלי החיים: 
אולי גם הם נסעו לטייל בעולם ופגשו בעלי חיים כמו אלה 

שבאיור? אולי הם ביקרו בספארי או בגני חיות?
אולי צפו בסרטים ובתוכניות טלוויזיה על בעלי החיים?

חשוב לברר מה מעניין את התלמידים בנושא זה, מה 
היו רוצים לדעת עוד?

הטרם
בנוגע להיכרות עם בעלי החיים השונים, אם מתוך 
שפגשו בהם במהלך טיולים בארץ ובעולם ואם משום 

שיש ילדים שבוודאי מגדלים בעלי חיים:
ניתן להכין רשימה של כל בעלי החיים שהתלמידים יזכירו, 
להציג אותה על גיליון בריסטול ולשמור בכיתה לקראת 

לימוד הנושא "מיון בעלי חיים" בשלב מאוחר יותר.

 העשרה מדעית 
אקולוגיה וסביבה

האקולוגיה הוא תחום המחקר העוסק בהבנת הבית 
)אקוס=בית, לוגיה=תורה( של היצורים החיים, המקום 
שבו הם גדלים ומתקיימים. יחידת היסוד של האקולוגיה היא 
בית הגידול, המקום הפיזי שבו קיימים התנאים האופייניים 
לו: אקלים, משאבי מזון, מים, מינרלים וגזים. כדי לפשט 
את הדברים ולא להכביד על התלמידים במונחים מורכבים, 

אנחנו מכנים בית גידול בשם סביבה.

בכל בית גידול קיימים שני סוגים עיקריים של מרכיבים:
א. מרכיבים  חיים )ּבִיֹוִטיים( - צמחים, בעלי חיים פטריות 

וחיידקים.
ב. מרכיבים לא חיים )ַאּבִיֹוִטיים( - סלעים, קרקע, אוויר 

ומים.

מרכיבים אביוטיים בבית הגידול
מנינו ארבעה מרכיבים אביוטיים עיקריים: סלעים, קרקע, 
מים ואוויר. התכונות של כל אחד מהמרכיבים האלה, כמו 
למשל החומרים המרכיבים את הקרקע והמרקם שלה, כמות 
המים ואיכותם, איכות האוויר, כל אלה הם גורמים אביוטיים: 

תנאים המשפיעים על מינים שונים בבית הגידול.
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 הכוונה פדגוגית
התלמידים הכירו את המונח סביבה, על מרכיביו החיים 

והדוממים, בפרק שעסק בכדור הארץ.
בפרק זה הם פוגשים שוב סביבות ביבשה ובמים.

במים - סביבה של נהר והסביבה של הים הסמוכה לחוף.
ביבשה מוצגות שלוש סביבות - חורש )מאפיין את 
האזורים ההרריים בארץ(, יער )לא קיים למעשה בארץ( 
וגדת נהר. כדאי לחזור עם התלמידים על מה שכבר למדו 
ולשאול אותם: אילו מרכיבים דוממים ואילו מרכיבים 
חיים רואים בכל סביבה. מה ההבדל בין הסביבות )ביער 
העצים גבוהים יותר מאשר בחורש, בגדת הנהר יש פחות 
צמחים והם נמוכים יותר. בים המים עמוקים יותר והם 
מלוחים(. כדאי לקשר בין ההבדלים בתנאים הקיימים 
בכל סביבה לבין בעלי החיים החיים  בסביבה. לא נעסוק 
בכך בהרחבה בפרק, כי מטרתו לעסוק בעיקר בבעלי 
חיים, אך כדאי שהתלמידים יהיו מודעים לכך שבסביבות 
חיים שונות מתקיימים בעלי חיים שונים )מינים שונים 
של קופים ,למשל,  חיים בסביבות שונות. לדוגמה, ביער 
הגשם חיים מינים בגבהים שונים של העצים שהם ענקיים 
- מגיעים לגובה של 60 מטרים(. כדי לעורר בתלמידים 
יחס חיובי לסביבה ולחשיבותה, שיבצנו את סביבני, שבא 

לציין: שמרו על הסביבה, ועלי.

לפסוק מהמקרא 
הפסוק מתאר את הבריאה ביום השלישי.

התלמידים מתבקשים למיין את בעלי החיים על פי 
סביבת החיים שלהם: במים, באוויר, ביבשה.

בעקבות הפסוק נלמדים מונחים חדשים: שרצים, עופות, 
חיות, בהמות, רמשים.

ניתן להגדיר את בעלי החיים השונים, לחפש תצלומים 
לכל קבוצה, להכין אלבומים, לספר עליהם, לחוד חידות 

ועוד.

ללשון העברית
מונחים - כיצד בעלי החיים מתרבים: 

להשריץ, להמליט, להטיל.
מי משריץ?

מי מטיל ביצים?
מי ממליט?

נוהגים לחלק את הגורמים האביוטיים לשלוש קבוצות:
א. גורמים גיאוגרפיים וטופוגרפיים: קו רוחב, גובה מעל פני 

הים, מפנה )צפוני או דרומי(.
קו הרוחב משפיע על האקלים וגם על עוצמת האור המגיעה 

לאזור מהשמש.
ב. גורמי אקלים: משקעים, טמפרטורה, רוחות, קרינה, לחות 
האוויר. למעשה האקלים קובע את מספר עונות השנה בכל 
אזור ואת אופיין )באזורים בארץ ששורר בהם אקלים ים 
תיכוני למשל יש שתי עונות עיקריות, קיץ וחורף, ועונות 

מעבר קצרות. הקיץ חם ויבש, החורף גשום וקר(.
ג. גורמים במצע הגידול - סוג הסלע והקרקע, כמות המים 
בקרקע ובמקווי המים, ותכונות המים )מליחות, ריכוזי 
מומסים, דרגת הגבה - pH )מדד החומציות(  וריכוזם של 

חומרים אחרים המצויים במים(.
כדאי לציין שמרכיב אביוטי מסוים עשוי להיות גורם אביוטי 
רב השפעה לגבי מין מסוים בבית הגידול, אולם בה בעת הוא 
אינו גורם אביוטי משפיע כלל לגבי שאר המינים.  כך למשל, 
עוצמת הרוח עשויה להשפיע רבות על צמחים מסוימים 
)הרוח מסיעה חול ששוחק את הצמחים, ומסיעה לחות או 
מלח מהים, הרוח נושאת גרגירי אבקה ומשפיעה על חרקים 
ומאביקים מעופפים אחרים(, אולם השפעתה על בעל חיים 

שחי בתוך הקרקע )שלשול, למשל( פחותה בהרבה.
גורמים אביוטיים המשתנים בזמן ובמרחב ומשפיעים על 
קיומם של האורגניזמים או מגבילים אותם קרויים גם תנאי 
סביבה. נמנים עמם טמפרטורה, לחות האוויר, עוצמת 
 ,)pH( הרוח, מליחות מים וקרקע ודרגת החומציות שלהם

ריכוזי מזהמים באוויר ובמים.

מרכיבים ביוטיים בבית הגידול
בין היצורים החיים לסביבתם קיימים יחסי גומלין: שינויים 
במרכיבים הדוממים של הסביבה משפיעים על המרכיבים 
החיים בסביבה, אך גם המרכיבים החיים משפיעים על 
המרכיבים הדוממים, וכך נוצרים יחסי גומלין בין שני 
המרכיבים האלה. היצורים החיים צריכים לפתח התאמות 
במים  למחסור  במיוחד  בסביבה,  השוררים  לתנאים 
ולטמפרטורות לא נוחות. בבתי גידול שונים מוצאים צמחים 
ובעלי חיים שהתפתחו בהם התאמות לתנאים השוררים בכל 
בית גידול. כך למשל, בצמחים במדבר התפתחו התאמות 
המאפשרות להם  להתקיים גם כשכמות המים בסביבתם 
קטנה מאוד. גם בבעלי החיים במדבר התפתחו התאמות 
דומות לסביבתם. כמה מהם מקבלים את המים הנחוצים 
להם במזון ואינם צריכים לשתות כלל. הם מפרישים שתן 
מרוכז מאוד, שיש בו רק מעט מים. אצל בעלי חיים אחרים 
התפתחו התאמות בהתנהגותם לתנאים השוררים במדבר: 
בשעות היממה החמות הם מסתתרים מתחת לקרקע 
או באזורים מוגנים אחרים ומגלים פעילות רק בשעות 
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 הכוונה פדגוגית
באיור שבעמוד זה מוצגת הסביבה - חורש, שהיא נפוצה 
כאמור באזורי ההרים בארץ: בגליל, בכרמל, בהרי יהודה. 
בחורש שוררים תנאי קיום נוחים: רוב השנה הטמפרטורות 
נוחות, יש מים ומזון בשפע. יש בחורש מקומות מסתור 
רבים מפני טורפים, מקומות קינון מתאימים לציפורים, 
אזורים מוצלים המגינים מפני שמש חזקה, ואזורים 
חשופים שאפשר להתחמם בהם בשמש בימים קרים 
יותר, מרכיב שהוא חשוב במיוחד לזוחלים. התנאים 
הנוחים בחורש ומגוון המקומות שיש בו מאפשרים קיום 
למגוון גדול מאוד של בעלי חיים מקבוצות שונות: פרוקי 
רגליים, זוחלים, ציפורים ויונקים. בחורש ים תיכוני צומחים 
עצי אלון מצוי )לפעמים מוצאים גם עצי חרוב ועצי זית(, 
צומחים שיחים רבים - בר זית בינוני, אלת המסטיק, 
קידה שעירה וסירה קוצנית. כמה מהשיחים כמו למשל 
בר זית בינוני, יכולים להגיע לגובה של יותר מ־2 מטרים 

ולפתח נוף רחב שנראה לפעמים כמו עץ. 
צפיפות הצמחייה בחורש משתנה: בחורש שאינו מופרע 
על ידי התערבות האדם נוצרת צמחייה סבוכה מאוד. 
בחורש מוצאים גם מטפסים ובהם קיסוס ואספרג. חורש 
סבוך הוא מוצל ולא גדלים בו כמעט צמחים עשבוניים 
חד שנתיים. לפעמים בין גושי צמחייה יש שטחים גלויים 
לשמש שבהם, הודות לאור, גדלים צמחים עשבוניים 
רבים. מוצאים בשטחים כאלה גם צמחי בצל ופקעת 
רבים )עירית גדולה, רקפות, כלניות, איריס, לוף ועוד(.

כאמור, בחורש גדלים בעלי חיים רבים מכל המחלקות: 
זוחלים, עופות, יונקים ופרוקי רגליים.

אנחנו מציגים בתמונה נציגים מכל מחלקה: 
חרדון, צב ונחש - מהזוחלים

פשוש, בז ותור הצווארון - מהעופות
צבי וארנב - מהיונקים

עקרב, כנימה ודבורה -  מפרוקי הרגליים
חילזון  -  בעלי חיים בעלי שלד חיצוני )מערכת רכיכות, 

מחלקת חלזונות(.
כדאי להפנות את תשומת לבם של התלמידים לבעלי 

החיים ולצמחים שמוצאים בחורש.
בחרנו להציג באיור אזור חשוף כדי להראות אילו בעלי 

חיים מוצאים בחורש.
ברקע - אזור של חורש סבוך. 

עצי אורן אינם גדלים באופן טבעי בחורש ים תיכוני. 
אלה הם עצים נטועים או כאלה שהתפתחו בעקבות 

נטיעות של האדם.

למשימה
התלמידים מתבקשים לאתר מדבקות ולהדביק אותן 
במקומות המסומנים בכל איור )נחש צפע, תור הצווארון 

ועכבר השדה( - על הסלע שבקדמת התמונה.
הם מתבקשים לכתוב את השם של בעל החיים שהדביקו 

)ויכולים להיעזר במאגר השמות שבעמוד הבא(.
זוהי פעילות מהנה שיכולה להשלים את הדיון בצמחים 

ובבעלי החיים שמוצאים בחורש.
אפשר להציע לתלמידים לטייל עם משפחתם בחורש 

ולהכיר אותו מקרוב.

 המשך העשרה מדעית - 
אקולוגיה וסביבה

בטבע קיימת מחזוריות יממתית ועונתית, המשפיעה כמובן 
על המרכיבים הדוממים, אבל בעיקר על המרכיבים החיים 
בסביבה. כדי להשיג את צורכי הקיום צריכים בעלי החיים 

להתאים עצמם גם למחזוריות זו. 
בהתאמה למחזוריות היממתית - יש בעלי חיים שהם 

פעילי יום ויש שהם פעילי לילה. 
בעלי החיים צריכים להתמודד גם עם השינויים החלים בתנאים 
השוררים בבית הגידול עם התחלפות עונות השנה. יש אזורים 
שבהם החורף קר מאוד. באזורים אלה חלים שינויים ביצורים 
החיים: עצים משירים את עליהם ונותרים בשלכת עד האביב. 
צמחים חד שנתיים אינם מתפתחים. באזורים אחרים, כמו 
אצלנו למשל, הקיץ חם ויבש. יש צמחים שמשירים את 
העלים )שלכת קיץ(, אחרים מגדלים בקיץ עלים שונים 
מאלה שבחורף. צמחים חד שנתיים מתייבשים ומתים. רוב 
הצמחים הרב שנתיים משלימים יצירת פרחים ופירות 

לפני בוא עונת הקיץ.
תופעות בולטות של שינויים בהשפעת עונות השנה הן 
תרדמת חורף ונדידה של בעלי חיים. בעלי חיים אחרים 
מפתחים בחורף פרווה עבה ומחממת שמגנה עליהם מפני 
הטמפרטורות הנמוכות בחורף. בקיץ מתחלפות השערות 

ומתקבלת פרווה דלילה ודקה יותר.
השינויים בעונות השנה משפיעים על זמינות המזון: כמות 
הצמחים בבית הגידול משתנה וכתוצאה-  כל בעלי החיים 
מושפעים, משום שהצמחים הם מקור המזון של בעלי חיים 

צמחוניים והטורפים ניזונים מבעלי חיים צמחוניים. 168



 העשרה מדעית 
השפעת האור על היצורים החיים בבית הגידול

לאור המגיע מן השמש יש השפעות רבות על היצורים 
החיים. בצמחים משפיע האור על תהליכי הנביטה, יצירת 
כלורופיל הנחוץ לייצור מזון בצמחים, על כיוון הגדילה - 

עלים וגבעולים צומחים לכיוון האור.
לאורך היום המשתנה בעונות השנה השונות יש השפעה ניכרת 
על רוב היצורים החיים. הוא משפיע על מחזור החיים של צמחים, 
על תהליכי פריחה ועל נשירת עלים. בבעלי חיים הוא משפיע 

על תהליכי רבייה ועל תופעות כמו נדידה ותרדמת חורף.
האור ממלא תפקיד חשוב בקיומם של רוב בתי הגידול בכדור 
הארץ, אבל יש בתי גידול שאינם חשופים לאור: מתחת 
לקרקע, בתוך מערות או בעומק האוקיינוסים. האורגניזמים 
המתקיימים בבתי גידול אלה מקבלים חומרים אורגניים, 
המיוצרים בבית הגידול בתהליכים כימיים שאינם קשורים 
בחמצן )ושונים מתהליך הפוטוסינתזה בעזרת קרינת השמש 
שמבצעים הצמחים( אלא מבוצעים בעיקר על ידי חיידקים 
הקרויים: כימו־אוטוטרופיים. יש גם בתי גידול שהחומר 
האורגני מגיע אליהם ממקורות המצויים מחוץ לבית הגידול. 
כך למשל,  עטלפים אוספים מזון ומביאים אותו למערה שבה 
הם חיים. לשכבות של מים עמוקים באוקיינוסים מגיע חומר 

אורגני משכבות גבוהות יותר המצויות מעליהן. 

 הכוונה פדגוגית
באיור מוצג אזור ובו שפך של נהר לים. בחרנו להציג איור 

כזה כדי לתת ביטוי לשני סוגים של בתי גידול :
מים מתוקים של נהר ומים מלוחים בים.

באיור רואים: בגדת הנהר צומחים צמחי קנה היוצרים 
לעתים קירות צפופים. על עלה הנישא במי הנהר יושבת 
צפרדע. על אי קטן בנהר רובץ כלב נהר. על גדות הנהר 
מנמנם תנין בצד אחד וסרטן מדדה בצד השני. יש מיני 
סרטנים שחיים ליד נהרות )סרטן הנחלים למשל(, ויש 

מינים שחיים על שפת הים.
אל פני המים מגיח לווייתן שחי בדרך כלל במים עמוקים, 
אך קורה שהוא מגיע גם סמוך לחוף. מאפיין את הלווייתן - 
נשיפת אוויר דרך פתח הנמצא בחלק העליון של הראש. 

התלמידים יכירו זאת בהמשך.
לבנית, עוף השייך למשפחת האנפות, מצוי בגדות 

נחלים גם בארץ.
במי הים שוחה דג ומדוזה נישאת עם המים הזורמים.

התלמידים מתבקשים להדביק כאן תמונות של דולפין ושל 
צב ים. בסמוך לחוף הים הם מתבקשים להדביק אלמוגים, 

שהם יכולים לפגוש גם בארץ, במפרץ אילת.
כדאי לדון גם כאן בבעלי החיים שמוצאים בכל סביבה, 
ולהדגיש שבים מוצאים בעלי חיים שונים מאלה שחיים 
בנהר,  ואלה שחיים בים אינם יכולים לחיות בנהר בגלל 

ההבדל בתכונות המים )מידה שונה של מליחות(.

 העשרה לתלמידים 
הכינו, על פי בחירתכם, כרטיס זיהוי לאחד מבעלי החיים. 

רשמו בכרטיס פרטים רבים ככל האפשר.
1. שם בעל החיים ___________________

סביבת החיים        יבשה / מים   
נע ממקום למקום בעזרת____________  

המזון שהוא אוכל _________________  
2. מדוע בחרתם בבעל חיים זה דווקא?

_________________________________________   
_________________________________________  

 3. הוסיפו פרטים כרצונכם )חפשו בעיתונים, באנציקלופדיות, 
באינטרנט, בסרטים(  

__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  

 4. הוסיפו בטבלה עוד שמות של בעלי חיים שאינם מופיעים 
באיורים או בתמונות.  

שמות של בעלי חיים שחיים ביבשה או במים

         בעלי חיים במיםבעלי חיים על פני היבשה
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 הכוונה פדגוגית
לתשבץ

זוהי משימה משחקית המתאימה לכל התלמידים 
בכיתה.

כל השמות של 20 בעלי החיים מוצגים מימין לשמאל 
והתלמידים צריכים לזהות את רצף האותיות.

לתלמידים מתקשים אפשר להציע לעבור באופן מסודר 
שורה אחר שורה, ולסמן כל בעל חיים שהם מוצאים.

הסימון בשני צבעים, חום לבעלי חיים ביבשה, וכחול לבעלי 
חיים במים, נועד לציין קיומם של שני סוגי סביבות - 

ביבשה ובמים.

 העשרה לתלמידים 
משחק - מי מסתתר בין המספרים?

א. סמנו  קו בין מספר למספר. מה גיליתם?
ב. רשמו מתחת לציור שם מתאים וצבעו את התמונה.
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 מענה לסטנדרטים
1.3.ב. התלמידים יתארו את אורח חייהם של מגוון 
בעלי חיים, שנמצאים בסביבתם הקרובה )כגון: הזנה 

ורבייה(.

 הכוונה פדגוגית
באיור מוצגת סביבה נוספת - חצר הבית.

זוהי למעשה סביבה מלאכותית מעשה ידי אדם, והיא 
רוחשת חיים:

האדם נוטע עצים ושותל צמחים ומספק להם מים. 
הצמחייה המשגשגת מושכת אליה בעלי חיים רבים:

ציפורים רבות - ובהן הבולבול והעורב שהתלמידים 
מתבקשים להדביק, אך גם ציפורים רבות אחרות )עורבני, 

דרור, דוכיפת, צוצלת, דררה, צופית ועוד(.
מבין הזוחלים נפוצות הלטאות, ובהן גם החרדון. את 
הלטאות אפשר לראות  לעתים קרובות על אבן או על 
קיר הבית כשהן מתחממות בשמש. על הקירות שבתוך 

הבית מרבים למצוא גם שממיות.
על הקרקע וליד הצמחים מוצאים פרוקי רגליים רבים: 
עכבישים הטווים רשתות על שיחים, פרפרים העפים 
ליד שיחים וצמחים בעלי צוף בחיפוש אחר מזון, על 
הקרקע חיפושיות ונמלים, מתחת לקרקע - קן נמלים 

ולפעמים גם מחילות של חולדים.
על הקרקע או על ענפי צמחים מוצאים גם שבלולים.

בהמשך אנחנו מציעים לצאת לסיור כדי להכיר את עולם 
החי שליד הבית.

יחד עם הילדים נבדוק חצרות שונות ואת בעלי החיים 
המצויים בהן. אפשר לתת גם כשיעורי בית לבדוק מה 

רואים בחצרות שונות.
התלמידים מתבקשים למצוא בדף המדבקות תמונות 

של בעלי חיים שניתן למצוא בחצר הבית.
הם מתבקשים לכתוב את שמותיהם.

ייתכן שהתלמידים יתקשו בזיהוי בעלי החיים, אם כי 
בחרנו במוכרים ביותר. במקרה כזה, הם יכולים לעבוד 
בזוגות. אפשר גם להפנות אותם לסיפורים או לשירים 

על בעלי חיים שמופיעים בתמונה.
הם יזהו את בעל החיים בעזרת השיר ו/או הסיפור.

 העשרה לתלמידים 
אפשר להכין משחק רביעיות:

יונקים - חיים ביער על פני האדמה
קוף קוף קוף קוף
אייל אייל אייל אייל
שועל שועל שועל שועל
ארנב ארנב ארנב ארנב

עופות - עפים באוויר
נקר נקר נקר נקר
עורב עורב עורב עורב
יונה יונה יונה יונה

חסידה חסידה חסידה חסידה

זוחלים - חיים באדמה ומתחת לאבנים  
חולדה חולדה חולדה חולדה
נחש נחש נחש נחש
עקרב עקרב עקרב עקרב
לטאה לטאה לטאה לטאה

שממית שממית שממית שממית
חרדון חרדון חרדון חרדון
זיקית זיקית זיקית זיקית
חומט חומט חומט חומט

חרקים
מרית מרית מרית פרפר

גמל שלמה גמל שלמה גמל שלמה גמל שלמה
עכביש עכביש עכביש עכביש

חיפושית חיפושית חיפושית חיפושית

חיים בברכה ובאגם
מרית מרית מרית מרית
אנמית אנמית אנמית אנמית
ברכיה ברכיה ברכיה ברכיה
טבלן טבלן טבלן טבלן

שחף שחף שחף שחף
קורמרדן קורמרדן קורמרדן קורמרדן
לוטרה לוטרה לוטרה לוטרה
אנפה אנפה אנפה אנפה

חיים במים וגם ביבשה
קרפדה קרפדה קרפדה קרפדה
אילנית אילנית אילנית אילנית

תנין תנין תנין תנין
צב ביצות צב ביצות צב ביצות 171צב ביצות



 מענה לסטנדרטים
2.3.ג. התלמידים יביאו דוגמאות של בעלי חיים שמופיעים 

במקרא )כגון נחש ויונה(.

 הכוונה פדגוגית
לפסוק מהתורה

היונה חיה ביבשה, ולכן לא הייתה יכולה להישאר מחוץ 
לתיבה לולא מצאה יבשה שסימנה את סוף המבול. זה 
מתחבר לידע המדעי על היונה. אפשר לחזור להדגיש 
את מה שכבר נאמר בפתיחה, כי העופות אמנם עפים 
באוויר, אבל בעצם הם חיים ביבשה. ניתן לחזור שוב 
על סיפור תיבת נוח ולהזכיר בסיפור את העורב והיונה. 
היות שהסיפור ידוע לילדים, הם יוכלו לשאול שאלות 

לגבי הפסוק.

ניתן לחזור ולקרוא את סיפור המבול
ולטפל בו בדרך של אוריינות מקראית:

• לאחר כמה ימים פסק המבול?
• מה עשה נוח כשפסק המבול?

• את מי שלח בראשונה אל מחוץ לתיבה?
• את מי שלח אחר כך?

• מדוע היה צריך לשלוח עוף נוסף?
ועוד.

לשאלה א
אנו חוזרים כאן פעם נוספת על מבנה משפט השאלה 

ועל השימוש במילות שאלה.
על שאילת שאלות תוכלו לקרוא בעמוד...

לשאלה ב
ניתן לשוחח בכיתה ולהבהיר את הכתוב במשפט.
• האם אתם מסכימים לכל מה שנאמר במשפט?

• האם אתם מסכימים רק לחלק ממנו?
נמקו את דעתכם.

 העשרה למורים 
יונת הסלעים היא ציפור יציבה בארץ. היונה היא ממשפחת 
היוניים.  היונה בויתה לפני אלפי שנים, ונפוצה בכל העולם. 
בעבר היא שימשה להעברת דברי דואר. יש יונים המסוגלות 
לעבור מרחקים של מאות קילומטרים ביום במהירות של 

מעל ל־100 קמ"ש. 
בשרה משמש למאכל. 

 היונה משמשת כסמל השלום וכסמל האהבה בכמה תרבויות. 
בארץ יש  3 מיני יונים: 

בכל  נפוצה  הסלעים,  מיונת  שמוצאה  הבית,  יונת 
ענק. ויונת  עצים,  יונת  אפור־כחלחל,  צבעה   הארץ, 

יונת הבית - ליונים גוף שמנמן, הראש קטן ומעוגל, המקור 
מוארך, מכוסה בקרום קרני. הנחיריים, שצורתם כסדקים, חבויים 
בתפיחת עור רכה ודונגית, איברי הקול משמיעים המיה. הכנפיים 
חזקות ורחבות, הרגליים קצרות וחזקות, לעתים מנוצות, ובהן 
4 אצבעות מפותחות, לעתים צבען אדום. צבע הנוצות - גוונים 
שונים בהתאם לגזע, לזן ולתת־זן. הצבעים השכיחים: אפור־
 תכול, חום־אדמדם, שחור, כחול־סגול, צבעים מעורבים ולבן.
ביונים מוצאים שתי תכונות שאינן מוכרות בעופות אחרים: 

הראשונה היא אופן השתייה. היונים טובלות את מקורן במים 
עד הנחיריים ושותות בלגימה אחת את כל הכמות הנדרשת. 
שאר העופות נוהגים לטבול את מקורם במים, מרימים 

 את הראש כדי לאפשר למים לחלחל לגרון, וחוזר חלילה. 
השנייה -  היונים מייצרות בזפק "חלב", שצורתו כגושי 
גבינה זעירים. החלב נוצר אצל שני המינים בהשפעת 
ההורמון פרולקטין, לקראת בקיעת הגוזלים. זכר היונה הוא 
היחיד בין החולייתנים המייצר "חלב" להזנת צאצאיו. לאחר 
הבקיעה מאכילים שני ההורים את הגוזלים ב"חלב" בלבד 

במשך שלושת או ארבעת הימים הראשונים. 

היסטוריה: היונים היו נערצות ומכובדות על ידי עמים רבים, 
וביניהם: השומרים, האכדים, האשורים, הבבלים, הפיניקים, 
המצרים וההודים. בתקופות מאוחרות יותר )ועד היום(, 
הפכו היונים למקודשות גם על ידי המוסלמים. היונה נזכרת 
במקרא יותר מכל עוף אחר, ומופיעה לראשונה בסיפור המבול 
)בראשית ח, 8(. היא כשרה לקרבן ומותרת באכילה )ויקרא 
א, 14(, ונחשבת לסמל היופי והתום, ושמה משמש ככינוי 
לאהובה )שיר השירים א, 15; שם ה, 2; שם ו, 9(. היונים שימשו 
כנושא באמנות הדתית של היהודים והנוצרים, ודמותן נמצאה 
ברצפות פסיפס של בתי כנסת וכנסיות מן המאות ה־5 ועד 
 ה־7 לסה"נ )לדוגמה - אלו שהתגלו בבית אלפא ובבית גוברין(.
טקסי הפרחת יונים מקובלים עד היום בפתיחת תחרויות 
 ספורט גדולות. היונה נבחרה לשמש גם סמל לשלום. 
יוני דואר: השימוש ביונים למטרות תקשורת מבוסס על קשרן 
ונאמנותן לשובך ועל חוש ההתמצאות המפותח שלהן. חוש 
זה מאפשר להן לחזור ממרחקים ארוכים ומסביבה זרה. יוני 
הדואר מסוגלות להעביר ידיעות למרחק של 1,000 ק"מ 
במהירות ממוצעת של 70-60 קמ"ש. יוני דואר היו מקובלות 
כבר בזמנים קדומים כאמצעי תקשורת. הפיניקים, הסינים 
והמצרים השתמשו בהן במסעותיהם הימיים כאמצעי קשר 
בין אניות ונמלים. ביוון נעזרו ביונים כדי להודיע על תוצאות 
המשחקים האולימפיים ולבשר על ניצחונות במלחמות. יוני 
דואר שימשו את הרומאים בתקופת הקיסרות, את הסולטנים 
והאמירים של בגדד, סוריה ומצרים ואת הצלבנים בתקופת  172



 מענה לסטנדרטים
1.1.א. התלמידים יכירו ויתנסו, כיחידים ובעבודת צוות, 
במיומנויות חשיבה ולמידה בתחומי המדע והטכנולוגיה: 

איסוף, הערכה, עיבוד המידע והידע.
1.1.ב. התלמידים יכירו ויתנסו, כיחידים ובעבודת צוות, 
במיומנויות חקר תוך הפעלה של חשיבה ביקורתית, 
חשיבה מערכתית וחשיבה לוגית: התלמידים יבחרו 
בתצפית כדרך מקובלת לביצוע חקר בתחומי המדע 

ויבצעו אותה.
1.1.ד. התלמידים יפעילו במהלך הלמידה מיומנויות 

חשיבה מטה-קוגניטיביות.

 הכוונה פדגוגית
לדמותו של סביבני

ביציאה  נכונה  להתנהגות  חשוב  כלל  מדגיש  סביבני 
לסיור: בשום מקרה לא פוגעים בבעלי חיים ולא קוטפים 
צמחים. אפשר לאסוף בעלי חיים לקערה או צלחת כדי 
ולהחזיר  אותם  לשחרר  יש  אך  מקרוב,  בהם  להתבונן 

אותם לסביבתם הטבעית.

לסיור
ביחידות קודמות הצגנו לפני התלמידים סוגים שונים 

של סביבות:
טבעיות - ביבשה )חורש, יער, גדת נהר( ובמים  )נהר, 

חוף רדוד בים, מים עמוקים בים(.
מלאכותיות - חצר הבית.

חצר הבית עשירה בצומח ובבעלי חיים.
הסיור הוא אמצעי מדעי חשוב, שמשמש חוקרים בעיקר 

בתחום האקולוגיה וחקר ההתנהגות של בעלי חיים.
חשוב שהתלמידים יכירו אמצעי זה ואת כלי המחקר 
המשרתים אותו: השימוש בתצפית ואיסוף שיטתי ומסודר 
של מידע בסיור.בנוסף, נועד הסיור לעורר בתלמידים 
עניין בסביבתם הקרובה, לעודד אותם להקדיש תשומת 
לב ליצורים החיים בסביבתם הקרובה, ולאפשר להם 

להכיר אותם מקרוב: 
עופות - כמו עורב, עורבני, דרור, בולבול ודוכיפת.

זוחלים - כמו לטאה וחרדון.
פרוקי רגליים - כמו חרקים )חיפושיות, פרפרים ונמלים(, 

עכבישים, רבי רגליים ונדלים.
חסרי חוליות - כמו חילזון ושלשול.

התלמידים  את  להכין  יש  לסיור  היציאה  לפני 
לקראתה:

 1. לחשוב ִאתם - מה צריך לעשות כדי למצוא בעלי חיים 
בגינה או בחצר? )קודם כול, מסתכלים לכל הכיוונים    
ומקשיבים בתשומת לב לקולות. אחר כך מסיירים    
בחלקים שונים בגן או בחצר ועוקבים בתשומת לב    

אחרי בעלי חיים שרואים במקום.(  
 2. היכן כדאי לחפש בעלי חיים? )על קירות של מבנים, 
על סלעים ואבנים ובסביבתם, על שיחים ובסביבתם,    

על הקרקע.(  
 3. איך אפשר לגלות סימנים של בעלי חיים? )עקבות 

בקרקע, גללים, נוצות של עופות.(   

מסעי הצלב. גם בעידן המודרני נעשה ביונים שימוש ככלי 
תקשורת, כך למשל מילאו יוני הדואר תפקיד חיוני במלחמת 

העולם הראשונה והשנייה, בשדות הקרב באירופה. 
בארץ ישראל הן שימשו את אנשי ניל"י במלחמת העולם 

הראשונה, ואת צה"ל במלחמת השחרור.

יונת הסלעים - ציפור יציבה בארץ
ממשפחת היוניים, מוטת הכנפיים 70-63 ס"מ. מקומות 
המחיה שלה הם בכל הארץ, בין צוקים, בין סלעי חוף הים, 
בגאיות תלולים ובקניונים, הרחק מן האדם. היא ציפור 
יציבה בארץ וכמעט נכחדה בגלל השתלטות יונת הבית 
על השטחים. יונת הסלעים חיה בלהקות כשהיא במעוף, 
וגם במקומות הלינה. היא דוגרת במושבות בין צוקים. היא 
מלקטת את מזונה על פני הקרקע: זרעים, שבלולים וקרציות. 
הזכר מחזר אחר הנקבה, כשהוא עף סביבה במעגלים. 
הוא פורש בראווה את זנבו,  מנפח את נוצותיו, מותח את 
צווארו, מטה את מקורו כלפי מטה והומה. בני הזוג מנקים 
ומסדרים את נוצות הראש והצוואר זה לזה. הזכר מאכיל את 
הנקבה, ולנו זה נראה כמו "נשיקת יונים". הזכר אוסף מעט 
זרדים ומביא לנקבה, והיא מניחה אותם מסביבה ויוצרת 

משטח - קן. ההורים מתחלפים בתפקיד הדגירה. 

העורב 
ממשפחת העורביים, יציב בארץ. העורבים שוהים במשך 
כל השנה בלהקות. בלהקה שורר דירוג חברתי, והזוגות 
הבוגרים עומדים בראש הלהקה. בזמן סכנה כל הקבוצה 
מתקבצת, ואז העורבים צורחים בקולי קולות, צוללים ואף 

תוקפים את מקור הסכנה.
מספרים שבימי קדם נהגו יורדי הים לקחת עורב בספינתם, 
כי האמינו שהעורב ניחן ביכולת לגלות יבשה ולכוון את 

הספינה אליה.
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 הכוונה פדגוגית
לתוצאות

כשחוזרים לכיתה - רצוי לרכז את הנתונים שהתלמידים 
אספו, לדון בהם ולסכם אותם בצורה מסודרת.

כך יוכלו התלמידים לראות שיש מגוון של בעלי חיים 
בחצר, אך הפיזור שלהם אינו אחיד. אולי יוכלו לגלות 
העדפות של בעלי חיים לסביבות מסוימות בחצר )אם 

יש מקור מים, ליד השיחים וכדומה(.
נקודות  לשתי  התלמידים  את  מכוונות  המסקנות 

עיקריות:
1. איך מבחינים בבעלי החיים? 

כדי למצוא בעלי חיים אנחנו מבצעים תצפית,  שמתבססת 
קודם כול על החושים שלנו:

ראייה ושמיעה.
אנחנו יכולים להיעזר במכשור פשוט, למשל זכוכית 
מגדלת, כדי לגלות פרטים רבים יותר על רשת של עכביש 

או על צורה של חרק כמו נמלה.
בקבוק ההתזה מאפשר לנו להתיז מים על הרשת כדי 

להבליט  את צורתה.
2. מקום הימצאם של בעלי החיים: 

בעלי החיים מקדישים חלק ניכר מזמנם לחיפוש מזון. 
חלק מהזמן הם נמצאים במחסה מתאים )בשעות 
החשכה אצל בעלי חיים שהם פעילים ביום, ובשעות 
האור אצל בעלי חיים שהם פעילים בלילה, כמו אוח 
ותנשמת למשל(.  בעלי החיים נמצאים למעשה בכל 
מקום בחצר, אבל לבעלי חיים שונים יש העדפות בהתאם 
לסוג המזון ולאורח החיים שלהם: ציפורים יימצאו בדרך 
כלל על עצים, שיחים או מבנים, אלא כאשר הן מחפשות 

מזון או מלקטות אותו מהקרקע. 
זוחלים יימצאו על קירות )בעיקר לטאות( או מתחת 
לאבנים )חומטים אוהבי לחות(, או שנראה אותם זוחלים 
על הקרקע )לטאות משאירות עקבות עם הזנב שלהן, 

כדאי לשים לב לכך(. 
פרוקי רגליים - נמצאים בכל מקום: על השיחים )עכבישים(, 
מעופפים )פרפרים ובלילה - עשים, חיפושיות מסוימות, 
יתושים וזבובים(, על הקרקע )חיפושיות, רבי רגל ונדלים, 

סרטני יבשה(, ואפילו מתחת לקרקע )נמלים(.

לכרטיס לסיכום הלמידה
אנו ממליצות לסכם את הלמידה בעזרת כרטיס לסיכום 
הלמידה, כדי לסכם את ההתנסות של התלמידים בביצוע 

הסיור ועד כמה פעילות זו עוררה בהם עניין.
אפשר להציע לתלמידים להעריך את הלמידה שלהם 

ולהדביק סמיילי, פרח או שמש.

 4. כיצד עוזרים לנו אמצעים שונים להכיר ולזהות בעלי 
חיים? )מגדירים של בעלי חיים, זכוכית מגדלת לזיהוי    
פרטים בבעלי חיים קטנים כמו נמלים, בקבוק התזת    

מים לגילוי רשתות עכבישים.(  
5. חשוב מאוד לדון עם התלמידים בכללי התנהגות נאותים: 
משתדלים לשמור על שקט, לא פוגעים בשום פנים בבעלי 
חיים שרואים )גם לא בנמלים או בחיפושיות או בבעלי 

חיים אחרים שמעוררים באחדים מִאתנו רתיעה(.
אסור בשום פנים ואופן להרים אבנים גדולות. רק המורים 
יעשו זאת ובזהירות )אין מכניסים ידיים מתחת לאבן, 

אלא מחזיקים אותה בקצה ומרימים בזהירות(. אפשר להרים 
אבנים קטנות, אך גם כאן נדרשת זהירות. בכל מקרה, 
מחזירים תמיד את האבן למקומה כדי לא לפגוע בבעלי 
החיים שהסתתרו תחתיה. אפשר למצוא תחת האבנים 
עכבישים )לפעמים גם עקרבים(, זוחלים )בעיקר חומטים 

שמעדיפים סביבה לחה( וחרקים שונים.
6. כדאי לדון בחשיבות של איסוף מסודר של המידע - יש 
לרשום אילו בעלי חיים רואים, היכן רואים אותם, מה הם 
עושים וכדומה. כדאי להתייחס גם לתנאי מזג האוויר, כי 
הם משפיעים על פעילותם של בעלי החיים  )פרפרים 
למשל נוטים להסתתר בימים שיש בהם רוח חזקה. ציפורים 
פעילות פחות בשעות החמות ביום, הן פעילות יותר בשעות 

הבוקר המוקדמות(.
אפשר לבצע את הסיור בחצר בית הספר, אם יש בחצר 
גינה, בגן ציבורי סמוך או בשטח פתוח הסמוך לבית הספר. 
בעקבות סיור עם הכיתה, אפשר להציע לתלמידים לבצע 
סיור דומה גם בחצר הבית שלהם או בגינות ופארקים 
הסמוכים לבתים. כדאי לכוון את התלמידים לעבודה שיטתית 

בחצר או בגינה:
1. אם יש מבנה באזור שבו מבצעים את הסיור - לבקשם 

לבחון אם רואים בעלי חיים על קירות המבנה.
2. אם יש סלעים או אבנים גדולות בשטח - לבחון אם יש 

עליהם או בסביבתם לטאות המתחממות בשמש.
3. לסייר לאורך שביל שלצדו יש שיחים ולבדוק אם יש 

רשתות של עכבישים.
התזת מים על הרשת - עוזרת לראותה בקלות רבה יותר.

4. לעקוב אחר בעלי חיים הנעים על הקרקע - בשטח פתוח 
או מתחת לשיחים ולצמחים אחרים.

לא לרדוף אחר בעלי החיים ולא לפגוע בהם, אלא להתבונן 
בהם משך זמן מה ולעקוב אחר פעולותיהם.
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 העשרה למורים 
עולם בעלי החיים ופרוקי הרגליים

בעולם החי יש 5 ממלכות. צמחים ובעלי חיים הן שתיים 
מהממלכות האלה.

מערכות  לשתי  החיים  בעלי  ממלכת  את  מחלקים 
עיקריות:

בעלי חוליות - כל בעלי החיים שיש להם שלד פנימי. 
זוחלים דו־חיים  יונקים, עופות,  זו נמנים  עם מערכה 

ודגים.
חסרי חוליות - מתחלקים לשתי תת־מערכות עיקריות:

• בעלי שלד חיצוני כמו למשל החילזון ואלמוגים. גם פרוקי 
הרגליים נמנים עם תת־מערכה זו.

• חסרי שלד - כמו השלשול, חלזונות ערומים וכוכבי ים.
פרוקי הרגליים הם המערכה הגדולה ביותר של בעלי חיים 

בטבע והיא מונה יותר ממיליון מינים.
יש במערכה זו 5 מחלקות: חרקים )המונה את המספר 
הגדול ביותר של מינים במערכת פרוקי הרגליים(, עכבישנים 
)עכבישים ועקרבים(, רבי רגל, נדלים וסרטני יבשה )כמו 

כדרורית וטחבית(.
לפרוקי הרגליים יש שלד חיצוני עשוי כיטין, שהוא רב סוכר 
הדומה לתאית ומצופה בשעווה. השלד החיצוני הנוקשה 
מגביל את הגידול של הגוף, ולכן פרוקי הרגליים צריכים 

להשיל את השלד החיצוני כדי לגדול. 
פרוקי הרגליים משירים את כיסוי הגוף שלהם 6-5 פעמים 
במהלך חייהם. )גם הזוחלים משילים את עורם כדי לגדול. 
גופו של הזוחל מכוסה בעור ועליו קשקשים יבשים וחזקים, 
מה שמקנה לו קשיחות אבל מגביל את הגמישות שבו. 

בזוחלים ההשלה חוזרת מדי שנה.(

 מענה לסטנדרטים
2.3.ב. התלמידים יסבירו את ההבדל שבין בעלי חיים 

הגדלים בר לבין בעלי חיים מבויתים ויביאו דוגמאות.

 הכוונה פדגוגית
נוהגים לחלק את בעלי החיים לשתי קבוצות עיקריות 

על פי הקשר שלהן עם האדם:
• חיות שהאדם ביית והוא מגדל: חיות משק )כמו פרה, 

עז, כבש, סוס, חמור( וחיות בית )כלב וחתול(.
• חיות בר- גדלות בטבע בלי קשר לאדם.

מקורן של כל חיות המשק וחיות הבית בחיות בר שהאדם 
ביית: הרגיל אותן לחיות לצדו ולמד לספק את כל הדרוש 

להן כדי להתקיים.
ביות בעלי החיים וביות צמחים )ראשית החקלאות( היו 

צעד בעל משמעות גדולה להתפתחות האדם. 
הביות העניק לאדם עצמאות רבה והפחית את את 

תלותו בסביבה בהשגת מזונו.
האדם ביית מספר מצומצם של בעלי חיים שהתאימו 
במיוחד לצרכיו. במהלך השנים השתנו התכונות של 
בעלי החיים המבויתים: המראה שלהם שונה מזה של 
חיות הבר שמהם התפתחו, והם גם פיתחו תלות באדם 

לסיפוק צורכיהם. 
יש בעלי חיים שיוכלו לחזור ולחיות בטבע )כך למשל 
מוכרת בארץ תופעה של כלבים וחתולים שהתפראו 
ולמדו לצוד להם טרף(, ויש שלא יצליחו לשרוד בטבע 
)פרה, עז וכבש(. הנושא של ביות בעלי החיים וחשיבותו 
הרבה להתפתחות האדם, מוצג בפינה "לדעת עוד" 

שבעמוד הבא.
כדאי לקרוא עם התלמידים פינה זו, לברר אם תהליך 
הביות ברור להם, ונהיר להם ההבדל בין חיה שעברה 

תהליך ביות לחיית בר.

לדיון בכיתה
1. יש דמיון במראה של חיות הבר ושל חיות משק וחיות 
הבית. אך יש הבדלים בעניין זה בין בעלי חיים שונים: סוסים 

דומים יותר לסוסי בר מאשר פרות לבופלו או לגנו.
אך יש לזכור שעם השנים התפתחו גם גזעים רבים של 
חיות משק וחיות בית וגם הם שונים זה מזה במראה 
ובתכונות אחרות. די אם נתבונן בגזעים השונים של כלבים 
ושל חתולים כדי להכיר את השונות הרבה שהתפתחה 
עם השנים עקב התערבות האדם. הוא יצר הכלאות רבות 

בין בעלי החיים האלה וכך פיתח גזעים רבים.
2. רוב חיות המשק יתקשו לשרוד בטבע, במיוחד אוכלי 
הצמחים שביניהם. בעלי החיים המבויתים התרגלו לקבל 
מזון ומחסה מהאדם, ויתקשו למצוא את הדרוש להם 
בכוחות עצמם. אוכלי צמחים יתקשו במיוחד להתמודד 
עם טורפים ועם מתחרים על מקורות המזון ועל מקומות 
המחיה. בעלי חיים שהם טורפים, כמו כלבים וחתולים, 
מצליחים לשרוד בטבע )אם כי גם יכולת זו אינה אחידה 

בין גזעים שונים של בעלי חיים אלה(. 
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 מטרות 
• להבין כי ראשיתם של כל בעלי החיים בסביבה הטבעית 

שלהם: ביער, בסוואנה, במדבר ועוד. 
• לדעת כי במהלך ההיסטוריה, האדם ביית בעלי חיים, 

טיפל בהם, נתן להם מחסה ומזון. 
להכיר בעלי חיים מבויתים ולהבין כי האדם דואג   •

לצורכיהם של בעלי החיים שביית. 
האדם דואג למזונם, למחסה עבורם, ולבריאותם.

• להבין כי בעלי החיים המבויתים הסתגלו במשך הזמן 
לתנאי המחייה החדשים שלהם והפכו לחיות בית: בעלי 

חיים שחיים בסביבת האדם והוא מטפל בהם. 

 הכוונה פדגוגית
בסיור בגינה או בחצר הבית יכלו התלמידים להתרשם 

מהמגוון של בעלי חיים המצוי בהם.
רבים מהם חיות בר שמוצאות את הנחוץ לקיומן בכוחות 
עצמן. אבל חיות בר רבות למדו ליהנות משפע המזון 
שסביבת האדם מציעה )אם הודות לצמחים שהאדם 
מגדל ואם הודות לשיירי מזון המפוזרים בסביבת האדם, 
או שהם חודרים למקומות שבהם מאחסן האדם את מזונו 

ונהנים ממנו, כמו למשל עכברי בית וחולדות בית(.
יש עופות שמלווים את האדם והם נפוצים ביישובים 

שלו, כמו למשל עורב, עורבני ודרור.
בשנים האחרונות מרבים לראות ביישובים גם דררות 
שנמלטו בעבר מגני חיות ולמדו לחיות באופן חופשי 

בסביבת האדם.
עוד עוף פולש שלמד לחיות בסביבות האדם הוא מיינה. 
שחפים למדו למצוא מזון באתרים להטמנת פסולת 

של האדם. 
באתרים אלה מוצאים גם מכרסמים וזוחלים שונים.

אך כל בעלי החיים האלה הם חיות בר שהאדם לא ביית.
גם בעלי חיים שהאדם מחזיק בקרקסים הם חיות בר 
שהאדם למד לאלף, כמו למשל: פילים, נמרים, אריות, 

קופים ועוד.
בפינה "לדעת עוד"  בחרנו להציג את הבז המאולף 

שהאדם לימד אותו לצוד  וללכוד בעבורו בעלי חיים.
במזרח אסיה מקובל להשתמש בפילים להובלה ולטקסים 
שונים. הבז והפיל הם חיות מאולפות ולא חיות מבויתות.
הם למדו להישמע להוראות האדם, אבל הם זהים 

בתכונותיהם לחיות בר.
לפעילות

פעילות זו משמשת בסיס להמשך הדיון בנושא השמירה 
על חיות הבר.

לשאלה א - כל בעלי החיים המופיעים בתמונות הם 
חיות בר שהתרגלו לחיות לצד האדם משום שהן מוצאות 

אצלו שפע של מזון.

לשאלה ב - בעלי חיים המוחזקים בגני חיות ובקרקסים גם 
הם חיות בר שהאדם לכד וכלא - אם בכלובים בגני החיות 
ואם לצורך הסבת הנאה לצופים בקרקס. היום מוטלות 
הגבלות על לכידת בעלי חיים וכליאתם לשני צרכים אלה. 
ההבחנה בין חיות בר לחיות בית וחיות משק חשובה, כדי 
שהתלמידים יבינו שאנחנו פוגעים בחיות הבר שאנחנו 

מאלפים ובעצם, אנחנו וגוזלים מהם את החירות שלהם.
הדבר חמור במיוחד בכל הקשור לחיות קרקס. ארגונים 
השומרים על זכויותיהם של בעלי החיים, פועלים במיוחד 
כדי למנוע את לכידתם וכליאתם אך ורק כדי לספק את 

הנאת האדם. 
בהקשר זה כדאי להבחין בין לכידת חיות כדי לספק את 
צורכי הקיום של האדם )מזון או השגת מזון באמצעותם( 
ובין לכידת חיות שכל מטרתה לגרום לאדם הנאה )ציד, 

קרקס, גני חיות(.
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 העשרה לתלמידים 
מה מסתתר במילים? 

 חפשו את המילה בית במילים הבאות: 
 הקיפו את האותיות  ב,   י,   ת    בצבע.                 

           ּבִּיּות                    לְַבּיֵת 

אפשר לדון עם התלמידים בכיתה ולשאול: 
למדנו על ביות בעלי חיים  ועל  הפיכת חיות בר לחיות 

בית.
האם לדעתכם נכון להחזיק חיות בשבי )בגן חיות או 

בספארי(?
כתבו במחברת טיעונים בעד ונגד ונמקו את הטיעונים שלכם. 

בעד אחזקת חיות בשבי כי ______________________
נגד אחזקת חיות בשבי כי _______________________

 מענה לסטנדרטים
1.3.ב.  התלמידים יסבירו את חשיבות השמירה על בעלי 

החיים בטבע.
התלמידים יציעו דרכי התנהגות לשמירה על בעלי חיים 

)כגון צער בעלי חיים(.
1.5.א. התלמידים יביאו דוגמאות לסביבה מלאכותית 

)כגון אקווריום(.
1.4.ג.  התלמידים יציעו דוגמאות שמתארות את השפעת 

האדם על סביבתו.
1.5.ב.  התלמידים יציינו את חשיבות השמירה על הסביבה 
)בעלי החיים( )ערך ח: שייכות לסביבה, יחס חיובי לבעלי 

חיים ובכלל זה מניעת צער בעלי חיים(.

 הכוונה פדגוגית
יחידה זו משלימה את הדיון בשתי הקבוצות של בעלי 
החיים: אלה שהאדם ביית והם חלק בלתי נפרד מסביבתו 

הקרובה - כלב, חתול, דגים באוקווריום, אוגר.
אלה שהאדם צד ומגדל בכלובים - נחש חנק, איגואנת 

מחמד, תוכים בכלוב.
המטרה היא לעורר בתלמידים הבנה לפגיעה בבעלי 
החיים שנלכדים, מורחקים מסביבתם הטבעית ונשמרים 

בכלובים כל חייהם.

לדיון בכיתה
השיחה בכיתה נועדה לעורר בתלמידים רגש של אהדה 

ואחריות כלפי בעלי החיים בסביבתנו הקרובה.
האדם מפיק תועלת והנאה מבעלי החיים וחובה עליו 
לדאוג להם ולשמור עליהם. מובן שאין לפגוע בהם ויש 
לגנות כל מעשה מסוג זה. יותר מכך, חשוב לעזור להם.

בסביבתנו הקרובה יש מפגעים רבים: כלי רכב, מתקנים, 
חומרי רעל שמפזרים וכדומה. אם בעלי החיים נפגעים 

ברחוב ובחצר צריך לעזור להם.
חשוב שהתלמידים יכירו גורמים שאפשר לפנות אליהם:
וטרינרים העובדים ביישוב, שירותי תברואה בעירייה, 
ארגונים העוזרים לבעלי חיים, כמו למשל צער בעלי 

חיים, תנו לחיות לחיות ועוד.
המוצעת  למשימה  בסיס  משמש  בכיתה  הדיון 

בהמשך.
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

התלמידים מופנים לבקר בחנות לחיות מחמד, לבחון 
אילו בעלי חיים מוצעים למכירה בחנות, באילו תנאים 

הם מוחזקים בה, כיצד מטפלים בהם וכדומה.
פעילות זו מעוררת חשיבה ביקורתית לאור כל מה 
שהתלמידים למדו על הפגיעה בבעלי חיים, בעיקר חיות 

מחמד, שניצודות כדי שנוכל לגדל אותן להנאתנו.

לשאלה ב
המיון נועד לחזק את ההבנה שיש בעלי חיים רבים 

שנפגעים מפעולותינו.

לפעילות - שומרים על חיות הבית ועל חיות המחמד

לשאלות א-ב: )בקטע - שומרים על חיות הבית ועל 
חיות המחמד(. 

בעלי החיים, בעיקר כלבים, מוחזקים על ידי ארגונים 
שמנסים להגן עליהם, לפרק זמן מוגדר. אם לא מאמצים 
אותם בפרק הזמן הזה, נאלצים המטפלים בהם שם 

להרדים אותם מפאת מחסור במקום ובתקציבים.
במקום לרכוש חיות ולהוציא עליהן כסף רב, מוטב 

לאמץ בעלי חיים.
מוכרת תופעה של אנשים שקונים חיות מחמד ואחר 
כך מגלים שאינם מסוגלים לגדל אותם. לא פעם הם 
משליכים אותם לרחוב. לפעמים מביאים חיות מחמד 
מחו"ל וכשמשחררים אותם לטבע באופן בלתי מבוקר, 
הן משתלטות ופוגעות בבעלי חיים המתקיימים במקום. 
כך קרה עם העופות דררה ומיינה. לאחרונה התברר 
שסרטן אדום שהובא מחו"ל, הפך למפגע קשה מאחר 
שהוא מתחרה בהצלחה רבה עם בעלי חיים מקומיים 

וטורף רבים מהם.
אפשר להציע לתלמידים לבקר במקום שבו מוחזקים 

כלבים על ידי ארגונים כאלה.
הדיון בנושא נועד לפתח שינוי בהתנהגות של התלמידים, 
לגלות עניין בגורלם של חיות מחמד ואפילו לגדלם 

בעצמם.

לשאלה ג
הדיון בשמירה על חיות המחמד מוביל לדיון בשמירה על 
כל בעלי החיים. אם רוצים לשמור על חיות הבר, לא קונים 

חיות מחמד שניצודו והורחקו מסביבתן הטבעית.
לא קונים חפצים שמכינים מאיברים של חיות בר )כמו 

למשל עורות(.
בעבר היה ציד נרחב של פילים כדי לעקור מהם חטי 

פילים, וציד של קרנפים כדי לאסוף קרניים.
בגלל פעילות בינלאומית נרחבת פחת מאוד הציד מסוג 
זה. התנהגות אחראית של ציבור הצרכנים יכולה להיות 

בעלת השפעה רבה בשמירה על שלומן של חיות הבר.

 העשרה לתלמידים 
בביקור בחנות לחיות מחמד נוכל לפגוש: 

תוכי גדול שיכול ללמוד לומר מילים אחדות בשפות שונות.
בהודו נעזרים בפילים כדי לשאת אנשים, וכדי להעביר מטען 

ממקום למקום.
כבר לפני שנים רבות למד האדם לאלף את הבז כדי שיעזור 
לו לצוד. האדם לוכד חיות בר ומאלף אותן: מלמד אותן 

לבצע הוראות, שהוא נותן להן.
1. שוחחו עם חברים בכיתה: 

מה ההבדל בין לביית בעל חיים לבין לאלף בעל חיים:
מה עושים כדי לביית?
מה עושים כדי לאלף? 

2. האם יש לכם בבית כלב או חתול?  כן / לא
3. מה תעשו כדי ללמד את בעל החיים שבבית - שלא 
לעשות את הצרכים בבית? או - שיישמע להוראות שלכם 

או של הוריכם?
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 מענה לסטנדרטים
1.3.א. התלמידים יציינו צרכים חיוניים הדרושים ליצורים 

חיים )מים, מזון, אוויר, מחסה(
2.3.ב.  התלמידים יסבירו את ההבדל שבין בעלי חיים 

הגדלים בר לבין בעלי חיים מבויתים ויביאו דוגמאות.

 הכוונה פדגוגית
התלמידים הכירו סביבה מלאכותית - חצר הבית.

כאן מוצגות סביבות מלאכותיות הקשורות בעיקר בגידול 
חיות משק. האדם צריך לדאוג לחיות שהוא ביית וממשיך 
לגדל. הוא צריך לספק להן את כל צורכיהן. לשם כך 
הוא בונה עבורן סביבות מלאכותיות: לול, דיר, רפת, 

אורווה, מלונה. 
האדם מגדל דגים למזון בברכות מיוחדות. 

חשוב לברר שהתלמידים מכירים את השמות של הסביבות 
השונות, איזה בעל חיים מוחזק בכל אחת מהן.

כדאי לברר אם התלמידים זוכרים מה כל בעל חיים אוכל 
ומה הוא נותן לאדם.

 העשרה לתלמידים 
ניתן להכין לתלמידים דף עבודה של פעילות מיון ושיוך.

התלמידים יתבקשו לשייך )לחבר בקו( כל ציור של בעל חיים 
אל המקום שייעד לו האדם, ואל המזון שאליו הסתגל.

בשיחת כיתה ניתן גם לברר לשם מה היה לאדם צורך לביית 
בעלי חיים. במה הם שינו את חייו.
לסיכום ניתן לפעול בדף העבודה:

האדם מקבל האדם נותן

בעבר הסוס נשא את האדם 
ואת משאותיו למרחקים

האדם מבריש ומנקה את 
הסוס

משמש כחיית מחמד, 
ולתחרויות ספורט

דואג למזונו, 
נותן לו מחסה

דואג לבריאותו

האדם מקבל האדם נותן

הכבשים מספקות לאדם 
מספק מזון האדם מוציא את הצאן למרעה

מוצרי חלב, בשר, צמר נותן מחסה

האדם מקבל האדם נותן

מפזר מזון לעופות בלול

ביצים ובשר )עוף( לאכילה האדם דואג למחסה
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 מענה לסטנדרטים
1.3.ב. התלמידים יתארו את אורח חייהם של מגוון בעלי 

חיים שנמצאים בסביבתם הקרובה )כגון: הזנה(.

 הכוונה פדגוגית
לדיון בכיתה

האדם צריך לספק לבעלי החיים את צורכי הקיום שלהם: 
מזון, מים, מחסה.

הסביבות שהאדם בונה מספקות לבעלי החיים מחסה 
והגנה. האדם מספק לבעלי החיים גם מזון ומים, תרופות 
וטיפול רפואי אחר. כדי שיהיה לדגים אוויר לנשום מערבלים 

את המים באמצעות משאבות מיוחדות.
כדי לשמור על ניקיון המים בברכות דואגים שתהיה 

זרימת מים בברכות.
הסביבות המלאכותיות מחקות למעשה את התנאים 
בטבע. אבל הודות לטכנולוגיה המתקדמת, האדם יכול 
לספק לבעלי החיים תנאים שהם אף טובים מאלה שבטבע 

)שפע של מזון ומים, טמפרטורות נוחות(.
הוא יכול לחמם לולים בחורף, הוא יכול להאריך את משך 

שעות האור באמצעות תאורה מתאימה.
הודות לטכנולוגיה יכול האדם לגדל חיות משק בצפיפות 
גדולה הרבה יותר מזו שבטבע, וכך הוא מגדיל באופן ניכר 

את כמות המזון שהוא מפיק מגידול בעלי החיים.

לפעילות
לשאלה א

התלמידים צריכים למצוא מדבקות של פרה, עז, תרנגולת 
וכלב. להדביק אותן במקום המתאים באיור ולכתוב את 

שמות בעלי החיים מתחת למדבקות.
כדאי שירשמו גם את שם המחסה של כל בעל חיים.

לשאלה ג
המילים הן: מזון, מחסה, הגנה, מים, טיפול ותרופות.

האדם מספק לבעלי החיים את צורכי הקיום וגם מטפל 
בהם במסירות כדי לקבל מהם מזון וחומרי גלם אחרים 

הנחוצים לו. 
התלמידים הכירו בפרקים קודמים חומרי מזון וחומרים 

אחרים שמפיקים מבעלי החיים.
כדאי לחזור על מידע זה כאן ולקשר בין מה שלמדו לבין 
הגידול של בעלי החיים. כך יקבלו התלמידים תמונה 

שלמה ויבינו את הקשר שבין הדברים.
תלמידים נוטים היום לחשוב שמקבלים הכול מן המוכן 
בחנויות, ואינם מכירים מקרוב את התהליך המורכב 
הכרוך בגידול בעלי חיים, בהפקת החומרים מהם ובכל 
תהליכי העיבוד המורכבים שחומרים אלה עוברים עד 

שהם מגיעים אלינו כמוצרים מוגמרים.

לשאלה ד
דבריו של שאול מנסחים למעשה את התשובה לשאלה ב: 
כדי שנוכל לקבל מבעלי החיים את חומרי המזון וחומרים 
אחרים שנחוצים לנו, עלינו להשקיע בהם מאמץ. כך נקבל 
תוצרת משובחת ובכמות גדולה יותר. בעלי חיים שמקבלים 
מזון מתאים ובכמות מספקת וזוכים לתנאי גידול טובים, 

הם בריאים ומספקים תוצרת איכותית ורבה יותר.

לפינה כדאי לדעת
מן הראוי שהתלמידים יכירו את בעלי המקצוע המטפלים 

בבעלי החיים: רופאי החיות או הווטרינרים.
היכרות זו גם תעזור להם במקרים שבהם ייתקלו בבעלי 
חיים הזקוקים לעזרה, או אם יבחרו לגדל בעלי חיים ויהיה 

עליהם לטפל בהם ולדאוג להם.
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 מענה לסטנדרטים
1.3.א.  התלמידים יציינו את מאפייני החיים )גדילה 
והתפתחות, הזנה, נשימה, רבייה, תקשורת עם הסביבה(. 
התלמידים יציינו כי לבעלי חיים יש מאפייני חיים והם 

שייכים לעולם היצורים החיים.
התלמידים יציינו צרכים חיוניים הדרושים ליצורים חיים 

)מים, מזון, אוויר, מחסה(.

 הכוונה פדגוגית
לשיחה בין הילדים

בשיחה מעלים הילדים כמה נקודות חשובות:
האם כלב וחתול צריכים את אותם הדברים כדי לחיות? 
האם חיות בר צריכות את אותם הדברים כמו חיות בית? 

האם בעלי החיים צריכים רק אוכל, שתייה ובית?
כדאי להקדיש זמן לשאלות אלה.

הן מובילות להכרת מאפייני החיים בהמשך היחידה.
אוכל, שתייה ובית )או מחסה( הם צורכי הקיום של בעלי 
החיים. צורך קיום נוסף שלא דנו בו ביחידות הקודמות הוא 
הנשימה. אנחנו נושמים כל הזמן. האם נוכל להתקיים 

בלי לנשום?

אך בנוסף לצורכי הקיום האלה, צריכים בעלי החיים גם 
להתרבות כדי להבטיח המשכיות של קיום המין   •

שלהם. 
• ליצור תקשורת זה עם זה ועם הסביבה.

ביחידות הקודמות דנו בחיות המשק ובצורכי הקיום 
שהאדם מספק להן. לא הצגנו את ההיבטים של ִהתַרּבּות 
ויצירת הקשר שעולים בדיון בחיות הבר בעיקר משום 
שהאדם שולט בהיבטים אלה ובמקרים רבים מפרה 

באופן מלאכותי בעלי חיים כדי להרבות אותם.
חיות הבר צריכות כמובן להשיג את כל צורכי הקיום 
שלהן בכוחות עצמן. בחרנו להציג את מאפייני החיים 

של בעלי החיים בצורת תמונות:
תחילה התמונות המציגות את צורכי הקיום - מזון 

ומים, מחסה ונשימה.
מוצג מחסה של הצב בשריון שלו, של הנחש במחילתו 
)בדרך כלל הוא שוהה בה בעונות הקרות כשהוא שרוי 
בתרדמה( ושל עכבר מציץ ממחילה )עכברים רבים 
פעילים בלילה בשעות הקרירות, שבהן הם גם פחות 
חשופים לטורפים, ואילו ביום הם מסתתרים במחילה(. 

גם קן של נמלים הוא למעשה המחסה שלהן.
נשימה מוצגת באמצעות נשיפה של אוויר על ידי לווייתן - 

כי קשה להדגים נשימה בבעלי חיים אחרים.

181



 המשך הכוונה פדגוגית )מעמוד 181(
בהמשך מוצגים מאפייני חיים נוספים:

התרבות בקבוצות שונות - על ידי הטלת ביצים או 
המלטת יצורים חיים.

יצירת תקשורת זה עם זה ועם הסביבה. בעלי החיים 
אינם יכולים לשרוד בסביבה בלי תקשורת.

נגענו כאן בתכונה ייחודית לבעלי החיים - יכולת התנועה, 
אם כי היא אינה מוגדרת כמאפיין חיים. כזכור, מאפייני 
החיים משותפים לכל היצורים החיים, ולצמחים אין כושר 
תנועה. כדאי לברר עם התלמידים מה הם יודעים על 
מאפייני חיים. האם ברור להם ההבדל בין צורכי הקיום 
שהם הכירו לתכונות נוספות של כל היצורים החיים: 

התרבות ויצירת תקשורת.
רצוי להיעזר בדיון בכיתה שבעמוד 157 בחוברת לתלמידים 

כדי לנתח עם התלמידים מה רואים בתמונות.

דף הערות      למורה
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דף הערות      למורה

 הכוונה פדגוגית
לדיון בכיתה

כדאי לעבור באופן מסודר על כל התמונות, לברר מה 
לומדים מכל אחת מהן.

לרשום על הלוח מה לומדים מהתמונות, וכך ליצור 
רשימה שתוביל להגדרה - מה צריכים בעלי החיים כדי 
לחיות. יש מקום לדון בשאלה של משה: האם יש הבדל 

בין חיות בר לחיות משק ולחיות מחמד?
שאלה זו מתחברת גם לשאלה השנייה בשיחה: האם יש 
הבדל בין בעלי חיים שמקום קיומם במים לבין בעלי חיים 
שמקום קיומם ביבשה? מובן שאין הבדל במאפייני החיים: 
כולם צריכים מזון, מים, אוויר ומחסה. כולם מתרבים 
ויוצרים תקשורת. אך יש הבדלים בין בעלי החיים באופן 

שבו הם מבצעים את הדברים:
יש שמטילים ביצים ויש שממליטים בעלי חיים צעירים.

בהמשך נראה כיצד יוצרים בעלי החיים תקשורת.

לפעילות
זו פעילות פשוטה שמסכמת את הנלמד על מאפייני 

החיים. היא ברמה של הבנה. 

התשובות
פרפר — פרח — אכילת מזון
אריה — מים בנחל — שתיה

ציפור — גוזלים בקן — גדילה והתפתחות
נמלים — קן — מציאת מחסה
שקנאי — דגים — אכילת מזון

נחש — מחילה — מציאת מחסה
סוס — סיח — רבייה

עופר — צבי — רבייה
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

שאלה זו מסכמת את מאפייני החיים ברמת חשיבה 
גבוהה יותר של יישום.

התלמידים צריכים לשקול מה יקרה אם בעלי החיים לא 
יבצעו אחת מהפעולות הנחוצות לקיומם.

לשאלה ב
כל בעלי החיים צריכים מים כדי להתקיים. בעלי החיים 
שסביבת קיומם היא המים שותים מים. אלה מהם שחיים 
במים מתוקים - אינם סובלים מחסור במים. אלה מהם 
שחיים במים מלוחים - פיתחו דרכים להרחיק עודפי 

מלח מהגוף. 
לטקסט המקראי

מה מתוך הטקס המקראי מציין את סביבת החיים שבה 
חי הנחש? )זוחל(.

לשאלה ב
העשרה לגבי העבודה שהתלמידים מתבקשים להכין על נחש 
צפע: הצפע שייך למשפחת הצפעוניים, משפחת נחשים 
ארסיים, המפותחת והמתקדמת בין הנחשים, שאצלה שיני 
הארס ומנגנון ההכשה הם המפותחים ביותר. רבים מבני 
המשפחה מסוכנים לאדם. לרוב, גופם קצר יחסית, והוא 
עבה ומגושם בהשוואה לגופם של נחשים אחרים. הראש 
משולש, בדרך כלל מורחב, ובצדעיים והלחיים נמצאות 
בלוטות ארס גדולות. שיני הארס נמצאות בלסתות העליונות 
והן ארוכות וכפופות כקרס. בישראל המשפחה מיוצגת על 
ידי נחש צפע ישראלי מצוי, ועל ידי צפע החרמון.  מקום 
חיותו של הצפע הישראלי הוא בחורש וביער. בין סלעים, 
בשדות, בפרדסים וביישובי אדם. הוא בעל כושר טיפוס על 
עצים. בניגוד לרוב מיני הצפעים, הצפע הישראלי מתרבה 

על ידי הטלת ביצים. הכשתו מסוכנת לאדם. 
עם השנים פותחו אמצעים טכנולוגיים להכנת חיסון 
מיוחד נגד הכשת הצפע הישראלי. את החיסון מכינים על 
ידי חליבת הארס והזרקת כמויות קטנות ממנו לסוסים או 
לפרדים. הם מפתחים נוגדנים לארס, ומדמם מכינים את 

הנסיוב )נוזל הדם המשמש לחיסון( לאדם המוכש.

 העשרה למורים 
זרימת האנרגיה בבית הגידול

המזון הוא אחד מצורכי הקיום של כל יצור חי. הצמחים הם 
יצרני המזון בכל בית גידול - הם מייצרים את מזונם בעצמם 
בתהליך הפוטוסינתזה )או הטמעה - יצירת תרכובות 
פחמן, כמו הסוכר גלוקוז המיוצר מפחמן דו־חמצני וממים 
בעזרת אנרגיית האור(. הצמחים הם הבסיס לקיומם של כל 
בעלי החיים: בעלי החיים אינם מסוגלים לייצר את מזונם 
בעצמם, והם ניזונים מאכילת צמחים ובעלי חיים אחרים. 

משום כך הם נקראים צרכנים.
נוהגים לחלק את בעלי החיים לקבוצות על פי צורת ההזנה 

שלהם: 
צמחוניים - בעלי חיים הניזונים מצמחים, כמו אנטילופות, 

זברה, ג'ירפה, פיל, גמל, עז ותרנגולת. 
טורפים - בעלי חיים הניזונים מאכילת בעלי חיים אחרים, 

כמו אריה, נמר, צבוע, נחש, צפרדע, כריש ולווייתן. 
אוכלי כול - בעלי חיים האוכלים צמחים וגם בעלי חיים. 
עופות כמו עורב, מכרסמים קטנים כמו גרבילים או קוצנים, 

דוב גריזלי, קופי בבון והאדם הם אוכלי כול.

כל היצורים החיים הניזונים אלה מאלה, יוצרים רשת סבוכה 
הנקראת בשם מארג מזון. מארג המזון מציג את כל קשרי 
ההזנה המתקיימים בין היצורים החיים בסביבה מסוימת.

המזון הוא מקור אנרגיה. מארג המזון מציג כיצד זורמת 
האנרגיה מיצרני המזון )הצמחים( אל הצרכנים: אל בעלי 
חיים צמחוניים, ומהם אל הטורפים )הניזונים מבעלי חיים 
שאוכלים צמחים ולפעמים הם גם ניזונים מטורפים אחרים(. 
הצמחים נמצאים תמיד בבסיס המארג. בראש המארג 
נמצאים בעלי חיים המכונים - טורפי על )כמו אריות ודובים 
וגם האדם(, בעלי חיים שניזונים מבעלי חיים אחרים, אך 

בדרך כלל לא ניזונים מהם.

 העשרה למורים 
הנחש במיתולוגיה 

הנחש הוא אחד היצורים החיים שבני האדם רוחשים לו את 
הכבוד הרב ביותר ומגלים פחד רב מפניו, הרבה מעבר לסביר. 
ייתכן שהדבר קשור בכך שהוא חי במחילות מתחת לקרקע. 
בני האדם, לפני שנים רבות מאוד, קישרו את הנחש עם יצירת 
החיים על פני כדור הארץ. אצל שבטים ותרבויות רבות שעסקו 

בחקלאות מסמל הנחש את פריון האדמה. 
בתרבויות רבות אחרות ראו בנחש אל. הנחש משיל את עורו 
כדי לגדול והוא סימל לבני האדם התחדשות ולידה מחדש. 
הוא שימש כסמל של אל הרפואה הרומי ומשמש עד היום 

כסמל של ארגוני הרופאים בעולם.
עמי קדם ייחסו לנחש תכונות מיוחדות: 

בתורה, בסיפור גן עדן, מסופר על הנחש שפיתה את חווה 
ועל העונש שקיבל.

מסופר גם על נחש הנחושת, שכל מי שהביט בו נרפא 
מהכשת נחש. 184



 מענה לסטנדרטים
התלמידים יציינו צרכים חיוניים הדרושים ליצורים  1.3.א.  

חיים )מים, מזון(.

 הכוונה פדגוגית
מוצגים כאן 6 בעלי חיים המייצגים שתי צורות הזנה 

של בעלי חיים:
צמחוניים - דרור האוכל זרעים, זברה האוכלת עשבים, 

אמנון האוכל צמחים.
טורפים - הזיקית הטורפת חרקים, נוטריה האוכלת דג 

או נמר טורף.  
בצורת הזנה שלישית, אוכלי כול, כמו האדם, העורב 

והדוב, לא נעסוק בספר.

לדיון בכיתה 

שאלה א
התלמידים יכולים לראות בתמונות סוגי מזון שבעלי 
החיים אוכלים: עלים וצוף של צמחים, ובעלי חיים אחרים 

- חרקים, דגים ואנטילופה )הנמר(. 

לשאלה ב
התלמידים יכולים להציע צורות חלוקה שונות ובלבד 
שינמקו את הצעותיהם.  הם יכולים לחלק אותם על פי 
סביבת החיים - לבעלי חיים שאוכלים מזון שמוצאים 
ביבשה וכאלה שאוכלים מזון שמוצאים בים. במקרה כזה 
אפשר להצביע על הדמיון בין אלה שאוכלים צמחים בים 
וביבשה לבין אלה שהם טורפים בים וביבשה, ולדון ִאתם 
בשאלה  אם כדאי לכלול אותם באותה קבוצה או בקבוצות 
שונות. אפשר גם להציג שנוטריה אוכלת דגים ויש גם 
עופות שאוכלים דגים, כמו למשל אנפה ושקנאי. האם 
הם צריכים להיות באותה קבוצה או בקבוצות שונות?

אם מחלקים אותם לקבוצות שונות מקבלים למעשה 
לפחות 4 קבוצות: אוכלי צמחים ביבשה, אוכלי בעלי חיים 

ביבשה, אוכלי צמחים במים, אוכלי בעלי חיים במים. 
התלמידים יכולים להציע לחלק את בעלי החיים על פי 
המקום שבו הם מוצאים את המזון - ביבשה או במים, 
כמו למשל ציפורים שאוכלות דגים וציפורים שאוכלות 
עכברים. הם יכולים להציע לחלק על פי האיברים בצמחים 
שהם אוכלים - עלים, זרעים, פרות וכדומה. זו חלוקה 

אפשרית אבל מפורטת מאוד.
כדאי לכוון את הדיון למיון המדעי, המתבסס כמובן על סוג 
המזון שבעלי החיים אוכלים ולא על המקור שממנו הם 

משיגים את מזונם או המקום שבו הם מוצאים מזון. 
המיון המדעי מבחין בין יצרני המזון - הצמחים, לצרכני 
המזון - בעלי החיים. ובין בעלי החיים הוא מבחין בין אלה 
שניזונים מצמחים לאלה שניזונים מבעלי חיים אחרים. 
לצורת מיון זו יש משמעות רבה כשבוחנים את זרימת 

האנרגיה בעולם החי כפי שמוסבר בהעשרה למורים.

כדי להציג את ההיבט הכמותי של זרימת האנרגיה בבית 
הגידול, נעזרים בצורה של פירמידה, שבבסיסה נמצאים 
הצמחים, יצרני המזון. מעליה נמצאים אוכלי הצמחים, 
הצמחוניים, ומעליהם - הטורפים. בקומה העליונה נמצאים 
טורפי העל. כמו בכל מבנה של פירמידה הבסיס רחב יותר 
מהקודקוד. ואכן ככל שעולים בפירמידה פוחתת כמות 

האנרגיה הקיימת בכל קומה. מדוע?
כל היצורים החיים צריכים אנרגיה כדי לחיות. הצמחים מייצרים 
מזון, אך גם צורכים חלק ממנו כדי להתקיים בעצמם. אוכלי 
הצמחים צורכים חלק מהאנרגיה שבמזון כדי להתקיים וכך 
הלאה. וכך לרשות טורפי העל עומדת כמות אנרגיה קטנה 

הרבה יותר מזו שעמדה לרשות בעלי החיים הצמחוניים.
ממבנה זרימת האנרגיה בבית הגידול אפשר להבין מדוע פגיעה 
בצמחים פוגעת למעשה בכל היצורים החיים בבית הגידול. 
מאחר שבדרך כלל כל בעל חיים ניזון מצמחים מסוימים ולא 
מאחרים, הרי שמחסור ב"צמחים שלו" יפגע בקיומו, אבל 
לא בהכרח בקיומם של בעלי חיים צמחוניים אחרים. מובן 
שככל שהמזון של כל בעל חיים מגוון יותר, סיכויי ההישרדות 
שלו גדולים יותר. בכל בית גידול מתקיימת מחזוריות: חומרים 
פשוטים כמו מים, פחמן דו־חמצני, פחמן, חנקן, זרחן וגופרית 
- נקלטים על ידי היצורים החיים. הם הופכים לחומרים מורכבים 
יותר )תרכובות אורגניות או תרכובות מן החי(, כמו למשל 
פחמימות, שומנים וחלבונים, על ידי הצמחים ומיקרואורגניזמים 
שונים. הם זורמים במארג מן המיקרואורגניזמים, הצמחים, אל 
בעלי חיים ובין בעלי החיים השונים. כשהיצורים החיים מתים, 
גופם מתפרק: התרכובות האורגניות חוזרות והופכות לחומרי 
היסוד על ידי תברואנים ומפרקים:  בעלי חיים אוכלי נבלות 
כמו הנשר והרחם ניזונים מפגרי בעלי חיים שהם מוצאים. 
בעלי חיים אלה מכונים תברואנים; חיידקים ופטריות מסוימים 
ניזונים מפירוק שאריות נרקבות של יצורים חיים. חיידקים 

185ופטריות אלה מכונים מפרקים.



 הכוונה פדגוגית
בתמונות מוצגים בעלי חיים משני סוגים של הזנה: 

צמחוניים וטורפים. 
ידביקו  ריקות שבהן  נשארו משבצות  קבוצה  בכל 
התלמידים תמונות של בעלי חיים ששייכים לאותה 

קבוצה, כפי שמוסבר להם במשימה.
עליהם לרשום את השם של כל קבוצה ולסמן מה אוכלים 

בעלי החיים השייכים לכל קבוצה.
הם יכולים להיעזר בשמות של בעלי החיים ובמזון שהם 

אוכלים בתמונות.
בחרנו לתת לתלמידים לבחור בעלי חיים המוכרים 

להם.
אבל כדי להבטיח שידביקו את בעלי החיים הנכונים, אפשר 
לקיים דיון מקדים בכיתה, ורק אז לבקש מהם למצוא 

את בעלי החיים ולהדביק אותם במקום המתאים. 

זוהי משימה קלה שמטרתה להבטיח שהתלמידים 
יכולים להבחין בין שתי צורות ההזנה המוצגות להם. 
חשוב לשים לב שבעלי חיים ממחלקות שונות שייכים 
 לכל אחת מהקבוצות: חרקים או פרוקי רגלים )עכביש(, 

דו חיים )צפרדע(, עופות, זוחלים )צב(. 
בעמוד הקודם הם הכירו עוד 3 בעלי חיים השייכים לכל 

קבוצה:
זחלים )של פרפר(, צופית וסוס - שייכים לצמחוניים.

עקרב, נמר ודוב - שייכים לטורפים.
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 מענה לסטנדרטים
1.3.א. התלמידים יציינו את מאפייני החיים )רבייה(.

 הכוונה פדגוגית
בעמודים הקודמים הצגנו את מאפייני החיים. אחד מהם 

הוא היכולת להתרבות.
יחידה זו עוסקת בתפקידה של הרבייה בשמירה על 

המשך הקיום של כל בעלי החיים.
הולדת צאצאים ממשיכה את הקיום לאורך זמן, דור 

אחרי דור.
ההמשכיות מומחשת באיור המציג את מהלך חייו של 
האדם. אצל העופות מבחינים בין גוזלים - הגדלים בקן, 
לבין אפרוחים - שאינם גדלים בקן )פורחים מהקן ומכאן 
שמם(. האפרוחים מכוסים בפלומה, מסוגלים לעמוד 
על רגליהם, עיניהם פקוחות והם מסוגלים למצוא מזון 
בעצמם. הגוזלים לעומתם הם חסרי פלומה, אינם 
מסוגלים למצוא מזון בעצמם ותלויים באספקת מזון על 

ידי הוריהם, שמגדלים אותם עד שיהיו מסוגלים לעוף.
אפשר לדון עם התלמידים בשמות של בעלי החיים 

הצעירים שממליטים יונקים שונים:
עגל, טלה, שה, סיח, בכרה )נקבת גמל צעירה(, כפיר 
אריות )אריה צעיר(, גור )של כלבים ושל חתולים(, אפרוח 

)של תרנגולת ושל ברווז(.
מעניין לציין שיש בעברית שמות לצעירים של בעלי החיים 

שחיו בסביבתו של האדם או בטבע בארץ ישראל.

 העשרה למורים 
בעלי חיים רבים מטילים ביצים: דגים, דו־חיים, זוחלים, עופות 
וחרקים. אצל דו־חיים וחרקים מוכרת התופעה של גלגול.  
בדו־חיים בוקעים מהביצים ראשנים שגדלים ומתפתחים 

והופכים לדו־חיים בוגרים.
הראשנים חיים במים, הבוגרים ביבשה ומכאן שם המחלקה: 

דו־חיים.
בחרקים - בוקעים מהביצים זחלים. אצל כמה מהם כמו 

צרצר, הופך הזחל לבעל חיים בוגר. זהו גלגול חסר.
אצל אחרים כמו הפרפרים, הזחלים מתגלמים ומהגולם 

בוקע הבוגר. זהו גלגול מלא.
בעלי חיים רבים אחרים מולידים בעלי חיים צעירים הדומים 

במבנה גופם לבוגר, אך הם קטנים הרבה יותר.
בין הדגים יש שמשריצים דגיגים.

כל היונקים ממליטים בעלי חיים צעירים.
דגים, דו־חיים, זוחלים וחרקים אינם נוהגים לשמור על 

הצאצאים ולכן הם מטילים ביצים רבות.
עופות ויונקים שומרים על הצאצאים עד הגיעם  לבגרות, 

ולכן מספר הצאצאים שלהם קטן הרבה יותר.

 מונחים חדשים 
צאצאים, דור, רבייה, גוזל, אפרוח, הולדה

187



 מענה לסטנדרטים
1.3.א. התלמידים יציינו את מאפייני החיים )גדילה 

והתפתחות(.

 הכוונה פדגוגית
היחידה עוסקת במחזורי החיים של בעלי החיים.

מוצגות שתי קבוצות עיקריות של בעלי חיים:
יונקים ממליטים בעלי חיים צעירים הנראים כמוהם. 

אצל היונקים מתפתחים העוברים ברחם. 
גם בין הדגים והזוחלים יש המשריצים בעלי חיים צעירים. 
אלא שבעלי חיים ממחלקות אלה אינם מטפלים בצאצאים 
שלהם. רוב בעלי החיים מטילים ביצים. אצל דגים, זוחלים 
ועופות בוקעים מהביצים בעלי חיים צעירים הדומים 

להוריהם. 
אצל דו־חיים וחרקים מוכרת תופעת הגלגול.

בעלי החיים הצעירים גדלים ומתפתחים עד שהם הופכים 
לבוגרים.

הצלחה ברבייה פירושה - העמדת צאצאים שמצליחים 
להגיע לבגרות ולהעמיד צאצאים משלהם.

רק כך מובטחת המשכיות הקיום של בעלי החיים.
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 הכוונה פדגוגית
לפעילות

התרשים מציג מחזור חיים של הציפור, דרור.
התלמידים מתבקשים לבחור ממאגר המילים ולהתאים 

את התיאור המתאים לכל תמונה.
כדי להדגיש שהטלת ביצים על ידי ציפור שגדלה מהביצה 
היא זו שמבטיחה את ההמשכיות, הצגנו מחזור חיים 
שבו תמונה שהביצים בקן מהן התפתחה הציפור 
הבוגרת נמצאות מתחת לתמונה של ביצים בקן שהיא 

בעצמה הטילה. 
אין כאן מעגל סגור אלא מעגל פתוח, משום שמדובר 
בביצים שמטילה ציפור שהיא צאצאית של הציפור 

שהטילה את הביצים הראשונות.
כדי להבהיר עניין זה מתבקשים התלמידים לסמן בשני 

צבעים שונים את שתי התמונות של הביצים:
צבע ירוק - הביצים שהציפור התפתחה ממנה.

צבע אדום - הביצים שהציפור עצמה הטילה ומהן יתחיל 
עוד מחזור חיים.

התלמידים נשאלים מה על הציפור לעשות כדי שיתפתחו 
גוזלים בביצים - הכוונה היא שעליה )וגם על בן הזוג( 
לדגור על הביצים. לא התייחסנו כאן לעניין ההפריה 
אבל אפשר לציין לפני התלמידים שרק בביצים מופרות 

מתפתחים גוזלים.

לחידה
החיים של כל בעלי החיים מתחילים בביצה )גם אנחנו 

נוצרים בביצה המופרית על ידי זרע(.
אבל לולא היה מי שיטיל את הביצה - צעירים לא היו 
נולדים. פירוש הדבר שרבייה מינית יכולה להתקיים רק 
כאשר קיימים קודם כול זכר ונקבה. רבייה אל־מינית 
קדמה לרבייה מינית. כל התאים בגוף שלנו, למעט תאי 

הרבייה, מתפתחים על ידי חלוקה לשניים.
ביצורים חיים רב־תאיים התפתחה בטבע רבייה מינית, 

אם כי עדיין יש מינים שאינם מתרבים כך.
יתרונותיה של הרבייה המינית הם בכך שהיא יוצרת 
צירופים חדשים ומתפתחות תכונות חדשות, שמגדילות 
את הסיכויים של הפרטים להתמודד בהצלחה עם שינויים 

בסביבה שמתרחשים לאורך זמן.

התשובה היא למעשה שבלי הזכר והנקבה שמזדווגים כדי 
להפרות את הביצה, לא יתפתחו בעלי חיים צעירים.

אבל אפשר לטעון שמחזור החיים של כל בעל חיים 
מתחיל בביצה המופרית, ולכן זוהי נקודת ההתחלה 

של כל אחד מִאתנו.
התלמידים צריכים לנמק את תשובתם.

כל תשובה מנומקת והגיונית יכולה להתקבל.

נפלה  לתלמיד  הספר  של  הראשונה  במהדורה  הערה: 
טעות בעמוד 163. אין מדבקות לדף זה, ולכן במהדורות 

הבאות שונתה המשימה. מצ"ב העמוד הנכון.
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בהמשך היחידה מוצגים האמצעים שבהם נעזרים כל 
היצורים החיים, גם אנחנו, כדי ליצור תקשורת:

סימנים )צבעים, קולות, ריחות( ותנועות.

ביחידות הבאות מופיעות דוגמאות לאופן שבו משתמשים 
בעלי חיים שונים בסימנים ובתנועות, והמחשה לאופן שבו 

אמצעי תקשורת אלה עוזרים להם להתקיים: 
למצוא מזון ומים, ליצור קשר עם חברים אחרים לקבוצה 
ולהזהיר אותם מפני סכנות, ליצור קשר בין זכרים ונקבות 
כדי להתרבות, ליצור קשר בין הורים לצאצאים כדי לדאוג 
להם ולהבטיח שיוכלו לגדול ולהתפתח עד שיהפכו לבוגרים 
עצמאיים )כמובן שרק אצל בעלי החיים שבהם ההורים מטפלים 
בצאצאים. יש בעלי חיים שמטילים ביצים ואינם דואגים עוד 
לצאצאים שבוקעים מהם, כמו למשל דגים, צפרדעים, צבים 

ונחשים(. הדאגה לצאצאים נפוצה בקרב עופות ויונקים.

לדיון בכיתה
היחידה מציגה לפני התלמידים את תפקידי התקשורת 
בקיומם של בעלי החיים. התמונות, והשאלות שהן מעלות, 
מחדדות את הצורך באמצעים ליצירת תקשורת. הטקסט 

מציג לפניהם שני סוגים של אמצעים: סימנים ותנועות.
התלמידים צריכים לקשור בין שני אמצעי תקשורת אלה 
לבין הצרכים של בעלי החיים והפעולות שהם מבצעים 
כדי לחיות. הם יכולים להקיש על כך מניסיונם האישי: מה 

אנחנו עושים כשברצוננו להעביר מידע?
אנחנו פיתחנו שפה מילולית, אך יש לנו גם שפה לא מילולית.
איזה מידע אנחנו מצליחים להעביר בשפה לא מילולית: 

באמצעות סימנים? באמצעות תנועות?
השאלות גם מקשרות לידע עולם קודם של תלמידים על 

בעלי החיים.

 מענה לסטנדרטים
1.3.א.  התלמידים יציינו את מאפייני החיים )תקשורת 

עם הסביבה(.
2.3.ב.  התלמידים יציינו את החושים העיקריים )טעם, ריח, 
שמיעה, מגע( ואת תפקידם בקליטת מידע ובתקשורת עם 
הסביבה. התלמידים יביאו דוגמאות לדרכים להעברת מידע 

בין בעלי החיים )צבעים, צלילים, ריחות ותנועות גוף(.
2.6.א.  התלמידים יתארו באמצעות דוגמאות את הצורך 

במידע לקיום חיים בבעלי חיים.
התלמידים יביאו דוגמאות לחושים כאמצעי לקליטת מידע 
ואיסופו. התלמידים יבחינו בסוגי מידע שונים )מראות, 

קולות, ריחות, טעמים ותחושות מגע(.

 הכוונה פדגוגית
הקדשנו לנושא התקשורת בין בעלי החיים כמה יחידות.
מוצג בהן התפקיד החשוב שממלאת התקשורת בין 
בעלי החיים בהישרדותם. התקשורת מוצגת תחילה 
כאחד ממאפייני החיים, מרכיב שבעלי החיים אינם 

יכולים להתקיים בלעדיו.
היחידה הבאה מציגה את זרימת המידע שמובילה ליצירת 
תקשורת. לאחריה מוצגים האמצעים שבהם נעזרים בעלי 

החיים כדי ליצור תקשורת: סימנים ותנועות.
ולבסוף -  מובאות יחידות המציגות את הצורך בקליטת 
המידע המועבר לבעלי החיים ותפקידם של איברי החושים 
בקליטת המידע. יש חשיבות רבה גם לתקשורת עם 
הסביבה, כמו למשל קליטת מידע הנוגע לאורך היום 
ולשינויים בתנאי הסביבה. נעסוק בסוג זה של מידע 
בהמשך כשנציג תופעות של תרדמת חורף ותרדמת קיץ 
ואת תופעת הנדידה של בעלי החיים. יש חשיבות רבה 
ליצירת תקשורת בין בעלי החיים לצמחים: הצמחים יוצרים 
תקשורת באמצעות צבעים וריחות כדי למשוך אליהם 

בעלי חיים, שעוזרים להם בהאבקה ובהפצת הזרעים.
לא עסקנו בהיבט זה של תקשורת בפרק זה המתמקד 

בבעלי החיים.

ביחידה זו מוצג ההיבט של תקשורת בין בעלי חיים השייכים 
לאותה קבוצה: נמלים, דבורים, עכברים וטווס.

הטקסט ליד כל תמונה מעלה שאלות מסקרנות, שמטרתן 
להציג את תפקיד התקשורת בקיומם של בעלי החיים: 

כיצד באמת מצליחות נמלים ללכת בשורה ישרה?
איך הן יודעות ללכת בדיוק לקן שלהן? איך הדבורים 

מצליחות למצוא פרחים מתאימים למזון?
בהעשרה שבהמשך אנחנו מציגים הסבר לשפת הדבורים. 

אפשר להציג מידע זה לפני התלמידים ולדון בו.
מדוע יש לטווס נוצות כה יפות? מה תפקידן? 

השאלות בטקסט עוסקות במאפיינים שונים של חיים:
אספקת צורכי הקיום של בעלי החיים - מציאת מזון.

השאלה על הטווס כבר רומזת שיש לכך קשר להתרבות - 
עוד אחד ממאפייני החיים שהתלמידים הכירו.

השאלה העוסקת בעכברים מציגה תפקיד נוסף של 
התקשורת בין בעלי החיים - התמודדות עם סכנות.

כדאי לפתוח את הלמידה בנושא בדיון בשאלות אלה.
אולי כדאי גם  לבקש מהתלמידים להעלות השערות 
שמסבירות - כיצד באמת מצליחים בעלי החיים ליצור 

תקשורת? האם הם פועלים באופן דומה לנו?
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 הכוונה פדגוגית
היחידה מציגה את האופן שבו עוברת תקשורת בין שני 
פרטים השייכים לאותה קבוצה. בדרך כלל מעבירים בעלי 

חיים מידע לפרטים אחרים השייכים לאותה קבוצה.
אבל כפי שנראה בהמשך, סוגי מידע מסוימים משמשים 
להרחקת טורפים. התקשורת היא תהליך של העברת 
מידע בין פרטים  שונים באמצעות מסרים. בכל תהליך 

של תקשורת משתתפים שני פרטים לפחות.
האחד הוא משדר המסר והאחר הוא קולט המסר.

בכל תקשורת יש מי שמשמש מקור מידע: 
הוא קולט מידע מהסביבה ומעביר אותו לפרט אחר 
בקבוצה. קולט המידע מקבל את המידע. אם הוא בעל 
ערך - הוא מגיב בבריחה מסכנה או בהתקרבות לפרט 

השני או למקור מים ומזון.
לפעמים מקור המידע מעביר את המידע לפרטים אחרים, 
או מעביר מידע לפרט שממנו קיבל מידע קודם לכן. כך 

הופך קולט המידע למקור מידע.
במהלך תהליך התקשורת יכולים התפקידים להתחלף, 

המשדר נעשה קולט ולהיפך.
חשוב לתרגל עם התלמידים את המונחים החדשים:

מקור מידע וקולט מידע.

 העשרה למורים 
תקשורת בבעלי חיים

קליטת המסרים נעשית באמצעות החושים. נהוג להבחין 
בארבע צורות ראשיות של תקשורת הקיימות בקרב 

היונקים: 
תקשורת ויזואלית היא תקשורת שמסריה נקלטים במערכת 
הראייה, וכוללת מחוות והעמדות גוף כמו סימור שיער, 
כשכוש זנב וחשיפת ניבים. גם איברים בולטים, ובהם קרניים 
וחטים, רעמת שיער וקטעי עור חשופים וצבעוניים משמשים 

להעברת מסרים ויזואליים.
מינים רבים של יונקים אינם רואים צבעים, אבל מבחינים 

בשחור לבן ובגוני האפור שביניהם. 
למשל, לצבי יש עכוז לבן וזנב קטן שצבעו שחור. כשכושי 
הזנב השחור נקלטים היטב על רקע העכוז הלבן, ומבשרים 

לצבאים אחרים על סכנה.
תקשורת ווקלית מבוססת על קולות. היונקים מסוגלים 
להשמיע קולות רבים, ובהם שאגות ונהמות, יללות ונביחות, 

צהלות וציוצים, והם משתמשים בהם להעברת מסרים.
התקשורת הקולית משמשת בין השאר לצורכי חיזור, הכרזה על 
נחלה, יצירת קשרים בין הורים וגורים וגם להפחדה ולאזהרה.

תקשורת אֹולְַפְקטֹוִרית )ריח וטעם( נקראת גם תקשורת כימית. 
בלוטות מיוחדות מפרישות חומרי ריח. הבלוטות נמצאות 
במקומות שונים בגוף )במצח, בקדמת העין, בכפות הרגליים, 
בין האצבעות, בזנב, בגב, במפשעה, בעורלה ובאזור פי הטבעת. 
גם החומרים שהם מפרישים משמשים לצורכי תקשורת. כך 
הם מסמנים נחלה, יוצרים קשר בין זכרים לנקבות, יוצרים 

קשר בין הורים לצאצאים ובין חברי הלהקה. 

תקשורת ַטְקִטילִית )מגע(, מפותחת מאוד אצל יונקים 
חברתיים. היא נפוצה בזמן חיזור והזדווגות, ובין הורים 
וגוריהם. דולפינים למשל, מרבים ללטף זה את זה בסנפיריהם 
ולהתחכך זה בזה בעת החיזור. צבאים ויונקים אחרים 
מלקקים את איברי המין של הנקבות, זאבים מלקקים גם 

את הפנים של בני זוגם.
בקרב הקופים נפוץ גם הטיפוח ההדדי, שבמהלכו מנקים 

הקופים זה את זה וסורקים את פרוות חבריהם.
המידע הנקלט באמצעות איברי החושים מועבר באמצעות 
מערכת העצבים למוח. שם הוא מעובד )השוואה לריחות 
השמורים בזיכרון, קישור הריח למקורו - טורף או מקור 

סכנה אחר( ומקבל משמעות.
במידת הצורך - מועברת מהמוח פקודה אל איברים בגוף 

לצורך הפעלת תגובה.
במקרה של האנטילופות - קליטת הריח מעובדת במוח 

למידע שמשמעותו: 
ריח של טורף. מצב של סכנה.

מצב כזה מפעיל תגובת בריחה שהיא אינסטנקטיבית 
ומהירה מאוד.

המוח מפעיל את איברי התנועה בגוף והאנטילופה פותחת 
בריצה מהירה.

מנגנון נוסף שמופעל - הפרשת ריח כדי להזהיר אנטילופות 
נוספות בקבוצה.

מודגמים כאן תהליכים של קלט־פלט: קליטת מידע מובילה 
לפלט: תנועה ופליטת מידע לאחרים. המנגנון הזה משותף לכל 

היצורים החיים שיש בגופם מערכת עצבים מפותחת.
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 מענה לסטנדרטים
2.3.ב. התלמידים יביאו דוגמאות לדרכים להעברת מידע 

בין בעלי החיים )צבעים(.
2.6.א. התלמידים יבחינו בסוגי מידע שונים )מראות(.

 הכוונה פדגוגית
היחידה מציגה שימוש בצבעים ובצורות כדי להרחיק 
טורפים. זוהי דרך התגוננות נפוצה בטבע. מושית שבע, 
עקרב צהוב וסלמנדרה כתומה הם טורפים בעצמם, אך 

הם גם נטרפים. לכן הם נעזרים בצבעי אזהרה.
בהמשך נראה שצבעים משמשים גם לצורכי חיזור, כאמצעי 

למשיכת נקבות. התופעה נפוצה בעיקר אצל העופות.

לדיון בכיתה
טורפים אינם אוכלים בדרך כלל בעלי חיים רעילים. בדרך 
כלל עליהם להתנסות פעם בטעם רעיל כדי להתרחק 
ממנו כל חייהם. לכן חיקוי בעלי חיים רעילים הוא יעיל.

עיניים גדולות יכולות להעיד שבעל חיים גדול ומסוכן 
ניצב לפני הטורפים, ולכן הם מעדיפים להתרחק. 

צורות עיניים נמצאות בקצה של הגוף המרוחק מהראש, 
כך שאם בכל זאת מנסים ללכוד אותם ליד העיניים 

המדומות האלה, הם עדיין יכולים להימלט ולהינצל. 

לשאלה א
המידע שעובר - זהירות אני מסוכן: לא כדאי לטרוף 

אותי.
איך עובר המידע - צבעים חזקים ועיניים גדולות על 

הכנפיים.
מקבל המידע - טורפים אפשריים.

לשאלה ב
הטורפים לומדים מתוך התנסות שבעלי חיים שיש להם 
צבעים חזקים הם רעילים או שאינם טעימים ולכן הם נמנעים 
לאכול אותם. העיניים מרתיעות, ולכן טורפים מעדיפים 

להתרחק מבעל חיים שיש על כנפיו צורות כאלה.

 העשרה למורים 
צבעי הסוואה משמשים עוד אמצעי התגוננות מפני טורפים, 
כפי שמוצג בפינה, "לדעת עוד", אך הם מסייעים גם 
לטורפים: באמצעותם הם יכולים להסוות את עצמם כדי 

שיהיה קשה להבחין בהם.
אריות ונמרים נוהגים להסתתר בין שיחים צהובים-חומים 
בסוואנה כשהם אורבים לטרף. צבע גופם מתמזג עם צבע 

הצמחייה, וכך קשה מאוד להבחין בהם.
בעלי החיים מזהים אותם בעיקר באמצעות ריחם )הזיהוי 
קל יותר כמובן אם הרוח נושבת בכיוון המוביל את הריח 

מהטורף אל הנטרפים(. 
יש בעלי חיים הנעזרים בחיקוי - יש על גופם צורות וצבעים 
הדומים לאלה של בעלי חיים שהטורפים מעדיפים שלא 
לפגוע בהם. כך למשל, לפרפר דנאית הדורה  יש על הכנפיים 
צבעים וצורות הדומים לאלה של פרפרים רעילים, ולכן 

טורפים מעדיפים שלא לאכול אותו.
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 מענה לסטנדרטים
2.3.ב.  התלמידים יביאו דוגמאות לדרכים להעברת מידע 

בין בעלי החיים )צלילים(.
2.6.א.  התלמידים יבחינו בסוגי מידע שונים )קולות(.

 הכוונה פדגוגית
בעלי חיים נעזרים בקולות בעיקר כדי ליצור תקשורת זה 
עם זה: על מנת להזהיר  מסכנות, לשם קריאה לעזרה, 
להרחקת מתחרים מהטריטוריה שלהם, ליצירת קשר 

בין זכרים לנקבות ובין הורים לצאצאים.
במקרים רבים משמיעים בעלי החיים קולות שנשמעים 
רק על ידי בני מינם, ולפעמים אפילו רק על ידי בני 

קבוצתם. תופעה זו מוכרת אצל הצפרדעים.
אצל כמה מבעלי החיים התפתחה יכולת קולית מרשימה.
בין העופות פיתחו ציפורי השיר שפת קולות עשירה 
ומורכבת. גם לווייתנים משמיעים מערכת מורכבת של 
קולות המזכירה שירה, אבל הם משתמשים בתדרים 

שאוזן האדם אינה קולטת. 
יש בעלי חיים המשמיעים קולות מרתיעים כדי להרחיק 

טורפים או אויבים.
כך למשל נחש האנקונדה, טורף מסוכן הלוכד בעלי 
חיים גדולים )צבאים למשל( וחונק אותם, נוהג להרחיק 
אויבים על ידי קולות נשיפה רמים. דגים משמיעים גם 

הם קולות כדי להרחיק אויבים.

 רשימת מונחים 
שואג, מצייץ, נובח, גונח, נוקש - 

מי משמיע כל אחד מן הקולות הללו?
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

התשובה לשאלה מתבססת על ידע עולם קודם של 
הילדים. חלק זה בשאלה פשוט - עליהם לקשר בין בעל 

החיים לקול שהוא משמיע.
אפשר לדון בשאלה - מדוע ניתנו שמות שונים לקולות 

של בעלי החיים?
בשאלה ג - מוצגת שאלה דומה מהיבט אחר: איזו 
תועלת מפיקים בעלי החיים מכך שהם משתמשים 

בקולות שונים?
בכל שפה, נתנו בני האדם שם המתאים לצלילים ולקולות 

הייחודיים  שמשמיעים בעלי החיים.
השמות מזכירים לפעמים את הצליל שמשמיע  בעל 
החיים: החתול מיילל - מיאו, הכלב נובח - האו )או: 

הב הב( וכו'.

לשאלה ב
על התלמידים לסמן בקו ולבחור בתפקיד התקשורת 

בכל אחד מהמקרים.
השאלה מתרגלת את תפקידי הקול ביצירת תקשורת 

בין פרטים מאותה קבוצה.

לשאלה ג
זוהי שאלת חשיבה וכדאי לדון בה בכיתה.

לבעלי חיים אין שפה מילולית מפותחת, אבל הם מצליחים 
לזהות קולות מסוימים ולהגיב עליהם.

לו היו כל הקולות דומים, היה נוצר בליל קולות ללא זהות 
ברורה, ובעלי החיים לא היו מצליחים להיעזר בקולות 

כדי ליצור תקשורת.

לשאלה ד
זוהי פעילות משחקית העוסקת בקולות שבעלי חיים 

שונים משמיעים.
הפעילות מחזקת את התשובה לשאלה ג: המגוון הגדול 

של קולות שבעלי חיים נעזרים בהם.
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 מענה לסטנדרטים
2.3.ב.  התלמידים יביאו דוגמאות לדרכים להעברת מידע 

בין בעלי החיים )ריחות(.
2.6.א.  התלמידים יבחינו בסוגי מידע שונים )ריחות(.

 הכוונה פדגוגית
לריח תפקיד מרכזי בתקשורת בעולם החי.

צמחים מושכים אליהם בעלי חיים באמצעות ריחות.
בעלי החיים מעבירים מסרים מורכבים באמצעות 

ריחות:
הריחות עוזרים לזהות פרטים שונים בקבוצה.  •
הם עוזרים לזהות אם מדובר בזכר או בנקבה.  •

הם עוזרים לסמן שטחי מחיה )טריטוריות(.  •
הם מושכים נקבות לזכרים ועוזרים לזכרים לזהות   •

אם הנקבות מיוחמות.
הם משמשים לאזהרה מפני סכנה.  •

ריחות לא נעימים מרחיקים טורפים.  •

ריחות עוברים היטב גם במים.
הריח הוא אמצעי תקשורת כימי המתבסס על פליטת 
חומרי ריח לאוויר. חומרי הריח מתפזרים ויכולים להגיע 

למרחקים ניכרים של קילומטרים.
הרגישות לריח אצל בעלי החיים היא גבוהה מאוד ולפעמים 

די במולקולות בודדות כדי לקלוט את הריח.
שלא כמו קולות, במקרים רבים הריחות נשמרים לאורך 
זמן. כך למשל, יכולים בעלי החיים לסמן טריטוריות על 

ידי הטלת שתן או התחככות בצמחים. 
המסר נשמר גם כשהם לא נוכחים במקום )אם כי עליהם 

לחזור על הסימון מדי פעם(.

לשאלה א
השאלה מסכמת את מגוון התפקידים של הריחות 

בתקשורת בין בעלי החיים.
לקולות ולריחות יש מגוון תפקידים דומה.

לשאלה ב
מיכל ויונתן שניהם צודקים.

שפת הסימנים )צורות, צבעים, קולות וריחות( ממלאת 
תפקיד בכל סוגי התקשורת שהם מזכירים.

לשאלה ג
שפת הסימנים עוזרת לבעלי החיים להתמודד עם סכנות, 
לשמור על אזור המחיה שלהם שיש בו בדרך כלל מזון 

ומים, וגם למצוא את צורכי הקיום שלהם.
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 מענה לסטנדרטים
2.3.ב.  התלמידים יביאו דוגמאות לדרכים להעברת מידע 

בין בעלי החיים )תנועות גוף(.
2.6.א.  התלמידים יבחינו בסוגי מידע שונים )מראות(.

 הכוונה פדגוגית
בעלי החיים משתמשים בשפת הסימנים כדי ליצור 
תקשורת בין חברים לאותה קבוצה, אך גם כדי ליצור 

תקשורת עם בעלי חיים אחרים.
בין בעלי חיים מאותה קבוצה משמשת תקשורת בתנועות 

לשני תפקידים עיקריים:
• הרחקת מתחרים. לעתים מביעים מתחרים ויתור או 

כניעה באמצעות תנועות )שכיבה על הגב למשל(.
יצירת קשר באמצעות מגע: בין זכרים לנקבות ובין   •

הורים לצאצאים.
בין בעלי חיים מקבוצות שונות משמשת שפת התנועות 

בעיקר להרחקת אויבים.
כדי להרחיק אויבים ומתחרים מבצעים בעלי החיים 

תנועות מאיימות:
חשיפת שיניים ועיוות הפנים כך שהם מקבלים מראה 

לא נעים.
הגדלת ממדי הגוף - על ידי הזדקפות.

בעלי החיים מביעים באמצעות תנועות גם רגיעה וחוסר 
כוונה לפגוע או להתקיף, כפי שאפשר לראות בתמונות 

המוצגות בפעילות.

לפעילות
מוצגים כאן 3 מצבים:

• חשיפת שיניים כאיום )חתול בר חושף שיניים(
• עופות רבים )מאבק על טריטוריה(

• קשר של מגע קרוב )איילה מלקקת את העופר שלה(

196



 מענה לסטנדרטים
1.3.א.  התלמידים יציינו את מאפייני החיים )רבייה(.

2.3.ב.   התלמידים יביאו דוגמאות לדרכים להעברת מידע 
בין בעלי החיים )צבעים, צלילים, ריחות ותנועות גוף(

2.6.א.   התלמידים יתארו באמצעות דוגמאות את הצורך 
במידע לקיום חיים בבעלי חיים.

 הכוונה פדגוגית
בעלי החיים נעזרים בכל מגוון אמצעי התקשורת לצורכי 
חיזור: זכרים נעזרים בצבעים מרהיבים ובצורות מרשימות 

כדי למשוך אליהם נקבות.
התופעה מוכרת בעיקר בקרב העופות. הטווס הוא דוגמה 

מצוינת לכך וגם ציפורי גן עדן.
בערבה בארץ גדלים זנבנים, המפתחים זנבות מרשימים 
כדי למשוך בנות זוג. אצל עופות רבים התפתחו ריקודים 

וטקסי חיזור מרשימים, כמו אצל הסולות והעגורים.
אצל עופות אחרים, כמו אצל התוכיים, נוהגים שני 
בני הזוג לנקות ולסדר את הנוצות זה לזה. יש זכרים 
שמביאים מזון כדי למשוך את הנקבות או שהם בונים 

קנים מרשימים.
במחלקות רבות נעזרים הזכרים בקולות כדי למשוך את 
הנקבות. התופעה נפוצה אצל דו חיים, עופות ויונקים.

לריח תפקיד חשוב במשיכת זכרים לנקבות:
הנקבות מפרישות ריחות מיוחדים בתקופת הייחום שלהן.

הריח מסמן לזכרים שהנקבות מוכנות להזדווגות.
השימוש בריח נפוץ בקרב כל בעלי החיים.

אנחנו מביאים ביחידה רק דוגמאות בודדות למגוון 
אמצעי התקשורת.

אפשר לבקש מהתלמידים לעקוב אחרי תוכניות טלוויזיה 
העוסקות בבעלי חיים. לשאול אותם אילו סוגים של 

תקשורת בכלל ושל חיזור בפרט ראו בהן.

לדיון בכיתה
כדי לגדל צאצאים על ההורים לספק להם מזון והגנה.

הצאצאים פגיעים מאוד ולכן ההורים צריכים למצוא 
להם מחסה מתאים. בעלי חיים שממליטים צאצאים 

רבים צריכים להשיג כמויות מזון גדולות.
עונת האביב היא עונה נוחה למחיה. בדרך כלל יש בה 

שפע של מים ומזון ולכן נוח לגדל בה צאצאים.
משום כך בעלי חיים רבים שמגדלים צאצאים מתרבים 

בעונה זו.
העניין כמובן שונה אצל בעלי חיים שאינם מטפלים 
בצאצאים שלהם. אצלם הצאצאים דואגים לצורכיהם 
מרגע שהם יוצאים לאוויר העולם. גם במקרה זה, תנאי 

מחיה טובים מגדילים את הסיכוי שלהם לשרוד. 
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 הכוונה פדגוגית
הפעילות מסכמת את כל מה שנלמד בנושא התקשורת:
הסכמה של העברת תקשורת בין מוסר מידע לקולט 
המידע; אמצעי התקשורת - סימנים לסוגיהם ושפת 

התנועות; סוג המידע שמועבר בכל מקרה.
בהמשך ללימוד  מושגים כמו "מקור מידע" ו"קולט 

המידע", על התלמידים לחשוב ולסמן בטבלה: 
איזה בעל חיים הם רואים בתמונה, מה מוסר את המידע, 

מי מקבל את המידע, איך מוסרים את המידע.
הפעילות מציגה אמצעים שונים להעברת מידע ולצרכים 

שונים:
• גוזלים מצייצים בקן כשהם רעבים ורוצים ליצור תקשורת 

עם ההורים שלהם.
• דבורים בכוורת - מעבירות מידע על מזון שמצאו. בדרך 
כלל הריקוד המפורסם של הדבורים המסמן את המרחק 

ואת הכיוון שבו נמצא המזון מתבצע בתוך הכוורת.
• כלב נובח - יוצר תקשורת עם כלבים אחרים או עם בעליו. 

לפעמים נביחה של כלב יכולה להעיד גם על סכנה.
• אם מלקקת את הגור שלה על מנת להרגיע אותו ולתת 

לו הרגשת ביטחון שהיא דואגת לו.
• אריה מלקק לביאה כדי לשדר לה ידידות וקרבה, בדרך 

כלל כחלק מהחיזור.
• כלב מטיל שתן כדי לסמן טריטוריה. המסר מיועד 

לכלבים אחרים.

תשובה לטבלה

איך מוסרים את המידע?מי מקבל את המידע?מי מוסר מידע?התמונה

סימנים — קולותאימא צופיתגוזליםצופית

שפת גוף )ריקוד(דבורים אחרותדבורהדבורים

שפת גוף )תנועות פה וידיים(עכבר אחרעכברעכברים

שפת גוף )מגע של החדק(פיל אחרפילפילים

סימנים )ריח של השתן — כלבים אחריםכלבכלב
סימון טריטוריה(

אופן העברת מידע בין בעלי החיים
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א 

המידע שבעלי חיים מעבירים באמצעות סימנים:
צורות וצבעים - אזהרה לטורפים, משיכת נקבות 

קולות - אזהרה מפני סכנה, קריאה לעזרה, מציאת חברים 
לקבוצה, זיהוי צאצאים, הרחקת אויבים ומתחרים

ריחות - סימון טריטוריה, משיכת בני זוג לצורך רבייה, 
זיהוי צאצאים, הרחקת טורפים )כמו הבואש(

המידע שמעבירים באמצעות תנועות:
הרחקת אויבים ומתחרים, כניעה למתחרה, משיכת 
בנות זוג, ידידות וקרבה )התחככות, ליטוף וניקור הדדיים, 

כשכוש בזנב(

לשאלה ב
בעזרת סימנים אפשר להעביר מידע מגוון יותר משום 

שיש שימוש באמצעים רבים יותר.
אנחנו מביעים רגשות באמצעות הבעות פנים.

אין ספק שגם חלק מבעלי החיים מביעים רגשות, אך 
עניין זה אינו מוכר דיו.

הטיעונים של התלמידים יכולים לעסוק בהיבט מסוים 
של תקשורת, כמו למשל:

איזו דרך יעילה יותר להרחקת אויבים או טורפים?

טיעון אפשרי בעד שפת התנועות:
שפת התנועות יעילה יותר, כי בעלי החיים נראים 
מאיימים, התנועות משפיעות מיד ולא צריך להתנסות 
קודם לפני שמבינים שצריך לברוח )למשל לטעום בעל 

חיים ארסי או לא טעים(.

טיעון אפשרי בעד השמעת קולות:
קולות יעילים יותר משפת התנועות, כי אפשר להשמיע 
אותם ממרחק והאויבים או המתחרים לא מתקרבים 

כלל, אלא אם כן הם מחליטים להילחם.

אפשר להתייחס בהשוואה לאיכות המידע המועבר:

טיעון אפשרי:
שפת הסימנים יעילה יותר, כי אפשר להיעזר בסימנים 
כדי להעביר מידע מדויק יותר )זיהוי של פרט מסוים - 
הורים וצאצאים(. אך אם מציגים לפני התלמידים את 
ריקוד הדבורה, הם יכולים להיווכח שבריקוד כזה נמסר 
מידע מדויק מאוד באמצעות תנועות: המרחק של מקור 
המזון מהכוורת והכיוון המדויק שבו הוא נמצא ביחס 
לשמש. אפשר להתייחס בטיעונים לכלל האמצעים 

שבעזרתם  אפשר להעביר מגוון סוגי מידע.

טיעון מורכב אפשרי:
שפת הסימנים יעילה יותר כי בעזרתה אפשר להעביר 

מידע מגוון יותר מזה שמועבר בשפת התנועות.
היא מאפשרת גם להעביר מידע למרחק )ריחות וקולות(, 
ואילו בשפת התנועות צריכים להתקרב ולראות את 

האויבים או המתחרים.

199



 מענה לסטנדרטים
1.3.א. התלמידים יציינו את מאפייני החיים )תקשורת 

עם הסביבה(.
2.3.ב. התלמידים יציינו את החושים העיקריים )טעם, ריח, 
שמיעה, מגע( ואת תפקידם בקליטת מידע ובתקשורת 

עם הסביבה.
2.6.א.  התלמידים יתארו באמצעות דוגמאות את הצורך 

במידע לקיום חיים בבעלי חיים.
התלמידים יביאו דוגמאות לחושים כאמצעי לקליטה 

ולאיסוף מידע.

 הכוונה פדגוגית
ביחידות הקודמות עסקנו באמצעים העומדים לרשות 

בעלי החיים כדי להעביר מידע זה לזה.
יחידה זו עוסקת באופן שבו נקלט המידע - באמצעות 

איברי החושים.
לכל סוג של מידע יש איבר חוש מיוחד הקולט אותו:

צבעים וצורות ותנועות - חוש הראייה.
קולות - חוש השמיעה.

ריחות - חוש הריח.
מגע - באמצעות חוש המגע המפוזר על פני כל העור. 

לכמה מהיונקים יש גם שערות )זיפים( חישה.
טעמים - באמצעות הלשון )פקעיות טעם(.

יש הבדלים באיברי החושים אצל בעלי החיים מכמה 
היבטים:

המקום שבו הם נמצאים בגוף - בראש, בבטן או   •
ברגליים.

• המבנה שלהם.
• מידת הרגישות שלהם - עד כמה הם חדים. יש בעלי 
חיים שחשים בריח גם כשיש רק מולקולות בודדות של 
חומר. יש בעלי חיים ששומעים קולות חלשים מאוד. 
העיניים שלנו למשל, רגישות מאוד לאור וקולטות פוטון 

בודד של אור )היחידה הקטנה ביותר של קרינת אור(.
• טווח השינויים שהם חשים בו - העיניים שלנו קולטות 
קרינה רק בתחום האור הנראה. דבורים רואות בטווח של 
הקרינה העל סגולה, דגי הפירנה קולטים קרינה בתחום 

התת אדום. כלבים אינם רואים צבע ירוק וכדומה.

כדאי להפנות את תשומת הלב של התלמידים לאיברי 
החושים שמוצאים אצל בעלי חיים שונים, היכן הם 
נמצאים וכיצד מיקומם בגוף קשור לאורח חייהם )הזבובים 
למשל מרגישים בטעם בכפות הרגליים, מה שעוזר להם 

לחוש בטעם המזון שהם נוחתים עליו(.
לכל בעלי החיים יש מגוון של איברי חושים, אך מידת 

הרגישות שלהם שונה בכל אחד מהם.
הצירוף של כמה איברי חושים מאפשר לבעלי החיים 
לקבל מידע רחב יותר על הסביבה ועל יצורים חיים 

אחרים בסביבתם.

 העשרה לתלמידים
אפשר להציע לתלמידים עוד שאלת חשיבה: 

אצל בעלי חיים שונים מפותחים חושים שונים למשל: 
הכלב שומע ומריח היטב, אך אינו רואה היטב, הציפורים 
רואות היטב צבע אדום, עכברים שומעים היטב קולות של 
עכברים אחרים ורשרושים שמשמיע נחש זוחל, דבורים 
רואות תנועות של דבורים אחרות, רואות קווים על פרחים 
שמובילים לצוף )קווים שאנחנו איננו רואים(, הן מריחות 

ריח של פרחים. 
כיצד זה משפיע על המידע שהם קולטים מהסביבה? 

בתשובה לשאלה 
כל בעל חיים מכיר את הסביבה באופן אחר על פי המידע 

שהוא קולט באמצעות החושים שלו:
אצלנו הראייה מפותחת, ולכן יש לה משקל גדול בהכרת 
הסביבה. אצל כלבים חוש השמיעה וחוש הריח מפותחים 
מאוד והם מכירים את הסביבה באמצעות ריחות וקולות 
יותר ממה  שהם מוסגלים להכיר באמצעות מראות. ראיית 

הצבעים שלהם מוגבלת.
נחשים קולטים מידע על ריחות ומקבלים תמונות בתחום 
התת אדום. בעולם שלהם אין מראות וצבעים כפי שאנחנו 

רגילים אליהם.
דבורים מכירות את הסביבה באמצעות ריחות של פרחים 
ובאמצעות הקווים המנחים לצוף, המצויים על גבי עלי 

הכותרת שלהם.
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

בעמוד הקודם בחרנו להציג לפני התלמידים בעלי חיים 
שאיברי החושים שלהם ברורים ובולטים.

כשעסקנו בכל חוש בחרנו בתמונה שמדגישה את החוש 
שצוין, אך מוצגים בתמונה גם חושים אחרים.

התלמידים יכולים לסמן מגוון של חושים בכל אחת 
מהתמונות המוצגות בעמוד הטקסט.

השאלה מסכמת באופן משחקי את הנלמד על איברי 
החושים.

לשאלות ב-ג
על התלמידים למצוא את המשפט המתאר נכונה כל 
אחת משלוש התמונות המציגות שימוש בחושים אצל 
הכלב: כלב מרחרח, כלב מקשיב כדי לקלוט קולות, כלב 

מסתכל קדימה כשהוא צועד ברחוב.
התלמידים צריכים לרשום את שם החוש שהכלב נעזר 

בו בכל תמונה.
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 הכוונה פדגוגית
לחושבים

שאלה זו מכלילה את מה שהתלמידים למדו על החושים 
של הכלב בשאלות הקודמות.

הם יכולים לנתח את השאלה גם מתוך התנסותם 
האישית.

חציית רחוב דורשת זהירות משום שנעות בו כל הזמן 
מכוניות ויש להיזהר מהן.

כשחוצים כביש צריך לראות אם מכוניות נעות בכביש 
ולהעריך - באיזה מרחק הן נמצאות.

צריך לשקול אם יש די זמן לחצות את הכביש לפני 
שהמכוניות יגיעו למקום החצייה שלנו.

המכוניות פולטות רעש שמקורו בצמיגים ובמנוע שלהן.
קולות אלה מסבים את תשומת לבנו לכך שיש מכוניות 
בכביש, ויכולים לסייע גם כן בהערכת המהירות שבה הן 

נוסעות ומרחקן מִאתנו.
אצל הכלב חוש השמיעה מפותח יותר והוא נעזר בו 

יותר מאשר בחוש הראייה.

לכרטיס לסיכום הלמידה
הכרטיס המוצע כאן מסכם את הלמידה על נושא 

החושים.
אפשר להציע לתלמידים להעריך את הלמידה של נושא 

החושים:
סמיילי - הצלחה ולמידה מועילה.

פרח - למידה מעוררת עניין אך לא קלה.
שמש - למידה קשה שדורשת לימוד נוסף.

כדאי לדון בכיתה בנקודות שהתלמידים מעלים, בעיקר 
בכל הקשור למידע נוסף שהיו רוצים לדעת וכיצד אפשר 

להגיע למידע זה.
אפשר להציע לתלמידים להכין סיכום על הנושא שעורר 

בהם עניין.
הסיכום יוצג בפינת המדע בכיתה וגם בתערוכה מסכמת 
על בעלי החיים, שאנחנו מציעים להכין בסיום הלימוד 

של הפרק.
אפשר גם להכין אוגדן שיכלול עבודות שהתלמידים 

יכינו.
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 מענה לסטנדרטים
1.3.א. התלמידים יציינו את מאפייני החיים )תקשורת 

עם הסביבה(.
2.6.א. התלמידים יתארו באמצעות דוגמאות את הצורך 

במידע לקיום חיים בבעלי חיים.
התלמידים יביאו דוגמאות לחושים כאמצעי לקליטת 

מידע ואיסופו.

 הכוונה פדגוגית
ביחידות קודמות הכרנו כיצד יוצרים בעלי החיים תקשורת 
זה עם זה ואת איברי החושים העוזרים להם לקלוט את 

המידע.
יחידה זו עוסקת בחשיבות של קליטת מידע מהסביבה, 

שאינו קשור רק בבעלי החיים שנמצאים בה.
כדי להמחיש לתלמידים את החשיבות שבהכרת הסביבה 
הקרובה מוצגת להם מציאות קרובה, שהם מכירים מחיי 

היומיום שלהם: התמצאות בשכונה שלהם.
כדי לדעת ללכת לבית הספר, ללכת לחוגים, ללכת לבקר 
חברים, לקנות דברים שנחוצים לנו - עלינו להכיר את 
הסביבה שלנו: הרחוב שאנחנו גרים בו, הרחובות שסביבו 

וכיצד מגיעים ממקום למקום.

לדיון בכיתה
זוהי שיחה מטרימה שמכוונת את התלמידים לפעולות 

שעלינו לעשות כדי להכיר את "השכונה שלנו".
השיחה מתבססת על ידע עולם קודם של התלמידים.

כדי להכיר את הסביבה עלינו לטייל בה. עלינו לזהות מה 
יש בה, לזכור את סימני הזיהוי ולהיעזר בהם, כדי שנוכל 

לחזור לאותו מקום פעם נוספת בלי לטעות.
אנחנו נעזרים לזיהוי הסביבה ביכולת התנועה שלנו 

ובחושים שלנו כדי לקלוט מידע.
גם בעלי החיים נעזרים בתנועה ובחושים לקלוט מידע 

על הסביבה.
בעלי החיים קולטים סימנים בולטים בסביבה, וכך הם 
יכולים לחזור לאותו המקום פעמים רבות גם לאחר 
שהתרחקו ממנו. לכמה מבעלי החיים יש זיכרון מפותח 

במיוחד כמו למשל הפילים.
החוקרים סבורים שבעלי החיים נעזרים גם בחושים 
נוספים לצורך הניווט )חושים הקולטים את השדה 
המגנטי של כדור הארץ למשל(, במיוחד אותם בעלי 
חיים שנודדים למקומות מרוחקים ועוברים מרחקים 

גדולים מאוד. 

לפינה: חושבים
ביחידות קודמות כבר למדו התלמידים שבעונות שנה 

מסוימות מתקשים בעלי החיים למצוא מזון.
לפעמים גם תנאי מזג האוויר קשים ואינם נוחים למחיה. 
קליטת מידע על שינויים הקשורים לחילופי עונות השנה 
עוזרת לבעלי החיים להתכונן לקראת השינויים האלה. הם 
יכולים לאגור מזון, הם יכולים לחפש מחסה להסתתר בו 
ועוד. השאלה היא למעשה פתח לדיון מטרים על התופעות 

שיוצגו לתלמידים בהמשך: תרדמה ונדידה.

 העשרה למורים 
כיצד נקלט המידע המדווח על שינויים באורך היום?

בעלי החיים )וגם צמחים( קולטים מידע על שינויים באורך 
היום ולפיו הם עוקבים אחרי החילופים בעונות השנה. היום 
הארוך ביותר בשנה במחצית הצפונית של כדור הארץ 
הוא ב־22 ביוני ואילו היום הקצר ביותר הוא ב־12 או ב־22 
בדצמבר. בין יוני לדצמבר היום הולך ומתקצר )יש פחות 
שעות אור ביממה(. בין דצמבר ליוני היום הולך ומתארך 

)יש יותר שעות אור ביממה(.
כיצד קולטים בעלי החיים את השינויים באורך היום?

באיברים שונים בגוף מצויים חלבונים מיוחדים בשם 
קריפטוכרומים )חלבונים אלה מצויים גם בצמחים(. 
החלבונים משמשים כשעונים יממתיים - הם מודדים את 
היחס שבין משך שעות האור ומשך שעות החושך ביחס לאורך 

היממה. שינוי ביחס משרה תופעות פיזיולוגיות שונות.
אצל יונקים למשל, משחררת בלוטת האיצטרובל במוח 

הורמון בשם סרוטונין, שהופך לחלבון בשם מלאטונין.
המלאטונין מפקח על השעון הביולוגי - על שעות הֵערות 

ושעות השינה ביממה.
תופעת היעפת )ג'ט לאג( נובעת משיבוש בהפרשת ההורמון, 
מה שגורם לשיבושים בשעון הביולוגי שלנו. שינויים באורך היום 
משפיעים על הפרשת ההורמונים בגוף. כך למשל,  התקצרות 
היום מעוררת הפרשת הורמונים שמאטים את קצב חילוף 
החומרים. אצל בעלי חיים כמו הדוב, הגירית והסנאי,  שנכנסים 
לתרדמת חורף, מואטים קצב פעימות הלב וקצב הנשימה.

בעלי חיים רבים מולידים צאצאים בתחילת האביב כשיש שפע 
של מזון ותנאי הקיום נוחים. עליהם להזדווג כמה חודשים לפני 
כן כדי להתאים את מועד ההולדה לתחילת האביב. בעלי חיים 
גדולים מזדווגים לפני בוא החורף, כשהימים נעשים קצרים 
יותר. בעלי חיים קטנים יותר שאצלם משך ההריון קצר יותר, 
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

הסביבה המתוארת באיור היא של סוואנה,  שבדרך כלל 
יש בה שפע של בעלי חיים.

אפשר להבחין באיור בחרדון הניצב על אבן, נמרים, זברות, 
אנטילופות אוכלות עשב, ג'ירפה אוכלת עלים מהעצים, 

קוף על העץ, עוף דורס ועוף הדומה לחסידה.
הנמלטות  ואנטילופות  ביער  שרפה  רואים  ברקע 

מפניה.

לשאלה ב
התלמידים הכירו סוגי הזנה שונים.

הם יכולים לראות באיור בעלי חיים שאוכלים עשב ועלים 
של עצים. הם יכולים לסמן אותם כמקור מזון לבעלי 

חיים צמחוניים )ג'ירפה, זברה, אנטילופה(.
הנמרים הם טורפים הניזונים מאוכלי עשב, כמו אנטילופות 
וזברות. בדרך כלל הם אינם טורפים בעלי חיים גדולים כמו 
הג'ירפה, אלא אם כן הם סובלים מחסור קשה במקורות 
מזון. עוף דורס ניזון ממכרסמים ומזוחלים. אך ספק אם 

התלמידים יסמנו את החרדון כמקור מזון לעוף.

לשאלה ג
באיור רואים שרפה - שהיא מקור סכנה לכל בעלי 

החיים בסביבה.
והם מהווים סכנה לצמחוניים - הנמרים טורפים 

אנטילופות וזברות.

למה למדנו
כדאי לקרוא עם התלמידים את הסיכום, ולברר שכל 

המרכיבים המוזכרים בו מובנים וידועים להם.
הדגש בסיכום הוא על תפקידם של איברי החושים 

בהכרת הסביבה.
ביחידות הבאות נראה, שיכולת התנועה עוזרת לבעלי 

החיים להכיר את הסביבה.
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 מענה לסטנדרטים
1.3.א. התלמידים יציינו את מאפייני החיים )תקשורת 

עם הסביבה(.

 הכוונה פדגוגית
כושר התנועה מסייע לבעלי החיים ליצור תקשורת עם 
הסביבה ולכן הוא קשור למאפיין החיים: תקשורת עם 
הסביבה. התנועה אופיינית לבעלי החיים, אך היא אינה 

אחד ממאפייני החיים.
לכל היצורים החיים יש אותם מאפיינים: 

צורך במזון ובשתייה, להתרבות, לגדול ולהתפתח, ליצור 
תקשורת. רוב היצורים החיים צריכים גם חמצן.

אך רק לחלק מהם יש כושר תנועה. מאפיין זה הוא נחלת 
בעלי החיים אך הוא אינו נחלת  הצמחים.

חשוב לציין שגם צמחים מבצעים תנועות )העלים 
והגבעולים מסתובבים לכיוון האור, השורשים מתכופפים 
כלפי הקרקע, עלי כותרת של פרחים נפתחים ונסגרים(, 

אך הם אינם זזים במקומם.

לדיון בכיתה
השיחה מקשרת את הנושא שנלמד ביחידה הקודמת,  
תפקיד החושים בהכרת הסביבה,  עם יכולת התנועה 
של בעלי החיים. היא מאפשרת לברר אם התלמידים 
הבינו את החשיבות של הכרת הסביבה ומקומם של 

החושים בהכרתה.

לשאלה א
השאלה חוזרת על מה שכבר נלמד ביחידות הקודמות 

ומטרתה לבסס את הידע שנרכש.
בעלי החיים צריכים לקלוט מידע על מקורות מזון ומים 

בסביבה, על סכנות בסביבה.

לשאלה ב
כושר התנועה של בעלי החיים עוזר להם לנוע בסביבה 
ולבחון מה יש בה. הם יכולים לקלוט מידע באמצעות 
החושים על מקור מזון ומים, ובאמצעות התנועה להתקרב 
למקום ולבחון אם אכן יש בו מה שדרוש להם. כושר 
התנועה עוזר להם להתרחק מסכנות, כמו טורפים 

ושרפות או מיריבים שמאיימים עליהם.

לשאלה ג
כושר התנועה אינו מועיל ללא המידע שנקלט באמצעות 

איברי החושים.

לפעילות
לשאלה א

התלמידים מכירים מניסיון קודם כיצד נעים בעלי החיים, אך 
כדי להקנות להם הרגלים של איסוף נתונים מסודר וביסוס 
ידע על מידע שנאסף, מוצע לצאת לחצר בית הספר או 

להפנות אותם לצאת לחצר הבית.
עליהם להתבונן בבעלי החיים בחצר וברחוב, לרשום כיצד 
הם נעו. סביר שיראו בחצר עופות וחרקים עפים, זוחלים, 

חרקים הולכים ואולי גם כלב וחתול הולכים או רצים.
הם צריכים לשיים את סוג התנועה: הליכה, ריצה, זחילה 
וכדומה. סביר שתלמידים יאמרו על זוחלים שהם הולכים, כי 
לרובם יש רגליים. אך כדאי להסב את תשומת הלב לסימנים 
שהם משאירים על הקרקע, משום שגופם, או לפחות חלק 

ממנו, נוגע בקרקע בזמן התנועה.

לשאלה ב
כדי להרחיב את ההיכרות עם מגוון התנועות ולהבטיח 
שהתלמידים מכירים את כולן, מוצגים בעלי חיים בתמונות, 

המבצעים תנועות שונות.
התמונות מציגות גם בעלי חיים שחיים בסביבה מימית, 
וצפרדעים שמתקדמות באמצעות קפיצה )למרות שהקפיצה 
היא תנועה שבעלי חיים רבים אחרים מבצעים גם כן( -   
אותם לא יראו התלמידים בתצפית בחצר, אלא אם כן יש 

בה ברכת דגים או אקווריום.
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה ג

בסיור פגשו התלמידים כמה מסוגי התנועה שבעלי 
חיים מבצעים.

השאלה מקשרת בין סוג התנועה לאיברי התנועה.
היא מארגנת את כל המידע שנאסף עד כה: מקום 

התנועה, סוג התנועה ואיברי התנועה.
ארגון המידע בטבלה יעזור לתלמידים לקבל תמונה 
מקיפה יותר על סוגי התנועה השונים ועל איברי התנועה 

המאפשרים לבצע תנועות אלה.

לחושבים
המשימה חוזרת למעשה לכותרת היחידה - התנועה 
עוזרת לבעלי החיים להכיר את הסביבה. התנועה גם 
עוזרת להם לשרוד בסביבה - להגיע למקורות מזון ומים, 

להתרחק מסכנות ולמצוא בני זוג.
מטרת הניסוח של טיעונים היא להעלות את התרומה 
של יכולת התנועה להשגת צורכי הקיום של בעלי החיים 

ולהבטחת קיומם )כולל התרבות(.
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 מענה לסטנדרטים
1.3.ב. התלמידים יתארו תופעות עונתיות בחיי בעלי 

חיים )כגון: תרדמה ונדידה(.

 הכוונה פדגוגית
יש לברר עם התלמידים שהם מבינים מה פירוש  המושג 
"שינויים באורך היום". אפשר להתחבר לניסיונם האישי 
- באיזו עונה אצלנו הימים ארוכים יותר ויש אור עד 
שעה מאוחרת יותר? באיזו עונה הימים קצרים והחשכה 

יורדת מוקדם יותר?
האם השינויים באורך היום משפיעים גם עלינו?

מכיוון שאנחנו נעזרים באמצעי תאורה מלאכותיים 
לאורך היום יש השפעה קטנה יותר עלינו, אבל יש לה 
בכל זאת השפעה. היא ניכרת יותר בארצות שבהן יש 

הבדלים ניכרים בין אורך היום בקיץ לזה שבחורף.
בעלי החיים צריכים להתמודד עם השינויים בסביבה ולכן 

עליהם להתכונן מבעוד מועד לשינויים האלה.
בעלי חיים שנכנסים לתרדמה או אלה שנודדים מתחמקים 

למעשה מהתמודדות.
בעלי החיים שממשיכים לתפקד גם בעונות השנה 

השונות הם אלה שמתמודדים עם השינויים.
כל בעלי החיים משנים את דפוסי ההתנהגות שלהם 
בעונות שונות: שעות הפעילות משתנות, היקף הפעילות 
משתנה. כאשר קשה למצוא מזון, צריכים בעלי החיים 

להקדיש זמן רב יותר לחיפוש אחר מזון.
בארצות שבהן החורף קר וקשה, חלים שינויים בצמחים 
ובבעלי החיים. עצים משירים את העלים ועומדים בשלכת, 
צמחים חד שנתיים כמעט שאינם גדלים, בעלי החיים 
מוצאים מקומות מסתור לימים קרים או לזמנים שיורדים 

בהם משקעים. 
בארץ, על צמחים ועל בעלי החיים להתמודד עם החום 
והיובש בקיץ. יש צמחים שעומדים בשלכת קיץ, אחרים 
מחליפים את העלים כדי לצמצם את מספרם ואת גודלם. 
רוב הצמחים החד שנתיים מתייבשים ומתים. בעלי החיים 
משנים את שעות הפעילות שלהם לשעות קרירות יותר 

ביממה. כמה מהם נכנסים לתרדמת קיץ )קיוט(.
ליונקים החיים באזורים קרים יש פרווה צפופה, והם אוגרים 
שומן תת עורי. הפרווה הצפופה היא התאמה מורפולוגית 
אנטומית, ואילו אגירת השומן ופירוקו לצורך אספקת אנרגיה 
לגוף הם מנגנונים פיזיולוגיים, שהודות להם יכולים יונקים, 

כמו הדב הלבן ושועל השלג, לחיות  באזורים קרים.

לדיון בכיתה
תרדמה עוזרת לבעל החיים בכך שהוא אינו צריך לחפש 
מזון ומים, אלא מסתתר במקום מוגן או באופן המגן עליו 

מפני קור, יובש או סכנות אחרות.
הנדידה עוזרת לבעלי החיים למצוא מקומות חדשים שיש 
בהם מזון ומים. בעלי חיים שאינם נכנסים לתרדמה ושאינם 
נודדים, צריכים לשנות את ההתנהגות שלהם ולפעול בימים 
שהתנאים בהם נוחים ובשעות נוחות יותר ביממה. יש 
כאלה שמשנים גם את כיסוי הגוף שלהם: יונקים מצמיחים 
פרווה חדשה )שהיא עבה יותר או דלילה יותר על פי עונת 
השנה(. עופות מחליפים פלומה. בשעות לא נוחות ביממה 

הם מוצאים מסתור.
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 הכוונה פדגוגית
ביחידות שלמדנו עד כה, הכרנו שתי דרכים להתחמקות 
מתנאים קשים בקיץ, במקומות חמים ויבשים שקשה 
למצוא בהם מזון ומים: תרדמה ונדידה. שתי הדרכים הן 

למעשה שינוי בהתנהגות של בעלי החיים.
דרך נוספת היא באמצעות השלמת מחזורי חיים לפני 

בוא הקיץ:
פרפרים רבים מטילים ביצים לפני בוא הקיץ. הביצים 

שורדות את עונת החום והיובש.
דו חיים מטילים גם הם ביצים לפני הקיץ, שבו מתייבשות 

שלוליות ומקווי המים שהם חיים בהם.
הביצים נותרות בקרקע שנשמרת בה לחות.

השאלות בפעילות מכוונות לשתי דרכים של התמודדות 
עם הקיץ החם:

• שינויים בהתנהגות )הסטת שעות הפעילות ביממה 
לשעות קרירות יותר(

• שינויים פיזיולוגיים )החלפת פרווה(.

לשאלה א
אייל הכרמל, בולבול ושחרור משנים את התנהגותם: הם 
מעתיקים את פעילותם לשעות קרירות יותר ביממה 
ומסתתרים בשעות החמות. כך מפחיתים בעלי החיים 

את מידת חשיפתם לחום כבד.
יונקים מחליפים את הפרווה,  כך שפרוות הקיץ דלילה 

ודקה יותר ומחממת אותם פחות.
באופן זה הם מפחיתים את המידה שבה הגוף מתחמם 
בקיץ. בדרך כלל אין בכך די, ובדומה לאייל הכרמל, גם 
יונקים אחרים משנים את שעות הפעילות, כדי שלא 

להיחשף לחום בשעות היום החמות יותר.
זוחלים כמו נחש וחרדון הם אוהבי חום והם מגבירים דווקא 
את פעילותם בקיץ בשונה מבעלי חיים רבים אחרים. 
אך גם הם נוהגים להסתתר בשעות החמות של היום 
במקומות קרירים יותר - מתחת לאבנים או לצמחייה, 

במיוחד אם הם חיים באזורים חמים כמו מדבריות.

לשאלה ב
שאלה זו היא ברמת חשיבה גבוהה )יישום(.

שינויים בגוף כמו החלפת שערות בפרווה כך שנוצרת 
פרווה צפופה ועבה יותר עוזרים לבעלי החיים להתמודד 

עם החורף הקר.
שינוי בהתנהגות - הסתתרות במחילה )נחשים( במאורה 
)דובים( או במערות עוזרת לבעלי החיים להתמודד עם 

החורף הקר.
בעלי החיים גם מפחיתים את הפעילות שלהם בחורף 

כדי להיחשף פחות למזג אוויר קשה.

 העשרה למורים 

נדידה של בעלי חיים
בעלי החיים נודדים במסלולים קבועים.

עופות נודדים עוברים לעתים מרחקים של אלפי קילומטרים 
בין שתי נקודות קבועות.

כך למשל, מעל ארצנו חולפים בסתיו עופות בנדידתם 
מאירופה לאפריקה. באביב הם נעים בחזרה מאפריקה 
לאירופה. העופות נוהגים לקנן עם חזרתם לאירופה, על 

פי רוב במקומות קבועים.
עופות גדולים נודדים מעל היבשות כי הם מתקדמים 
בעזרת דאייה: עולים כלפי מעלה עם זרמים של אוויר חם 
)תרמיקות(, עפים קדימה עד שהם מאבדים גובה ואז הם 

חוזרים ועולים לגובה עם זרמי האוויר.
עופות אלה נחים בלילות, כי בלילה אין  זרמי אוויר חמים 

)אלה נוצרים רק כאשר השמש מאירה(.
הם אוכלים לפני שהם נמים את שנת הלילה.

עופות קטנים עפים ללא הפסקה, לפעמים 40 שעות 
ברציפות. הם כמעט שאינם אוכלים במהלך הנדידה. 

לכן עליהם לאגור שומן מבעוד מועד, כי השומן משמש 
להם מקור אנרגיה לתעופה.

מידע רב על נדידת ציפורים אפשר למצוא באתר העוסק 
בציפורים נודדות.
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 מענה לסטנדרטים
2.3.ג. התלמידים יביאו דוגמאות לשימושים שעושה 

האדם בבעלי חיים )כגון: מזון, לבוש(.

 הכוונה פדגוגית
האדם מפיק מבעלי החיים חומרי מזון )ביצים, חלב, 
בשר ודגים, דבש( וחומרי גלם )עורות, צמר, שומן(. 
האדם מעבד את חומרי המזון ומכין מהם מוצרים 
רבים )מהחלב - גבינות רכות וקשות, מעדני חלב ועוד.  
ביצים משמשות להכנת מאכלים רבים, כמו פשטידות 
ומאפים(. מעורות הוא מכין מוצרים רבים: רהיטים, 

נעליים, כדורגל.
מצמר הוא מכין מעילים, סוודרים, צעיפים, כובעים 

וכפפות. מהשומן הוא מכין חמאה וגם נרות.
מההתנסות  מהמוצרים  רבים  מכירים  התלמידים 

היומיומית שלהם.

עדרי גנו ובופלו באפריקה ומוס באמריקה נעים במסלולים 
מעגליים. הם נודדים צפונה לאזורים קרירים יותר, שיש 
בהם מזון לפני הקיץ, וחוזרים למקום שממנו יצאו בעונת 

הסתיו, כשיש שוב מים והצמחייה יכולה להתפתח.
יש גם חרקים שנודדים. אחד הידועים שבהם הוא דנאית 
המלך הנודדת מרחק של אלפי קילומטרים מארצות הברית 
ומקנדה ליערות של מקסיקו. בקיץ, מגיעה לארץ דנאית 

סדום מאפריקה, קרובה של הדנאית האמריקאית.
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

מוצרי חלב, בשר ומוצריו, דגים ומוצריהם.

לשאלה ב
בשר - עופות, בקר, כבשים וצאן, דגים.

חלב - פרה, כבשה, עז. אפשר כמובן להפיק גם מנאקות, 
אך שימוש זה אינו נפוץ בארץ.

ביצים - תרנגולת, יש גם ביצי יען.

לשאלה ד
נעליים - עורות של בקר.

אפודות - צמר מכבשים, מגמלים.

 העשרה לתלמידים 
הכלב - ידידו הטוב של האדם 

האדם נעזר בידידיו הטובים, הכלבים.
הכלבים עוזרים לו בשמירה, בהנחיית עיוורים: עוזרים להם 

למצוא את דרכם. 
האדם נעזר בחוש הריח המפותח של הכלבים לאיתור נעדרים 
)אנשים שעקבותיהם אבדו ולא יודעים מה קרה להם(, 

לאיתור חומרים מזיקים כמו פצצות או סמים מסוכנים, 
לאיתור אנשים שאיבדו את הדרך )למשל בטיול בוואדי( או 

אנשים שנלכדו בבתים אחרי רעידת אדמה.

פעילות למתעניינים בכלבים 
אם תרצו תוכלו לעשות תחקיר קטן בקשר לכלבים: א. 

עמדו ליד הבית ובדקו:   .1
האם נמצאים ברחוב שלכם כלבים? כן / לא   

כמה כלבים ראיתם?  
מלווים  או  לבדם  ברחוב  נמצאים  הכלבים  האם   .2

בבעליהם? מדוע?
חפשו מידע על אילוף כלבים במקורות מידע שונים:   .3

באינטרנט, באנציקלופדיה ובספרים. 
תוכלו גם לראיין מאלפי כלבים.  

לבצע  כלב  מלמדים  כיצד  הסבר  במחברת  כתבו   
פעולה אחת שמעוררת בכם עניין.

הציגו את המידע שמצאתם לפני הכיתה.  

 העשרה למורים 
ַאָּמנֹות למניעת פגיעה בבעלי חיים

מאז המהפכה התעשייתית חלה האצה ניכרת בפגיעה של 
האדם במינים שונים של צמחים ובעלי חיים. במשך המאה 
ה־20 היא הגיעה לרמות שלא נודעו קודם לכן. מעריכים 
שכיום נכחדים מדי שנה כ־0.5% מכלל המינים בטבע. כיום 
מוכרים לאדם רק כ-1.4 מיליוני מינים, אך לפי הערכות של 
מומחים מספר המינים גדול הרבה יותר ועשוי להגיע ל־10 
מיליונים ואף יותר. פירושו של דבר שמינים רבים נכחדים 

בלי שנכיר אותם כלל ובלי שנדע על עצם קיומם.
במקרים רבים פוגע האדם בבעלי חיים במכוון: הוא צד 
אותם אם לצורכי מזון ואם כדי להפיק מגופם חומרים שונים 

)עורות, קרניים, חטים של פילים, קרניים של קרנפים(.
פגיעה ניכרת אחרת נגרמת עקב השתלטות האדם על 
שטחים שהם רגילים לחיות בהם, אם לצורך הכשרת 
השטחים לחקלאות ואם לצורך הקמת יישובים ותשתיות. 
האדם גם מבצע פעולות נוספות, שלא נועדו לפגוע ביצורים 
החיים, אך הם נפגעים באופן עקיף. כך למשל פיזור חומרי 
הדברה כדי לפגוע במזיקים לחקלאות או פיזור חומרי דשן, 
שהם רעילים לבעלי חיים, מה שגורם לא פעם לפגיעה קשה 
גם אם בלתי מכוונת. גם חומרי פסולת פוגעים לא פעם 
בבעלי החיים. ידוע למשל ששקיות פלסטיק או גופי פלסטיק 
שנשטפו לים או נזרקו אליו, נבלעו על ידי צבי ים, שסברו 
בטעות שהם מקור מזון וכתוצאה מבליעתו -  נחנקו ממנו. 
ברשתות דייגים נלכדים לא פעם בעלי חיים שמתפתים לצוד 

דגים שנלכדו ברשת ואינם מצליחים להיחלץ.
בשנת 1975 נחתמה אמנה האוסרת סחר במינים נכחדים 
של בעלי חיים )שמה אמנת CITES( בעקבות פגיעה נרחבת 
בבעלי חיים רבים שהובילה להכחדתם או אל סף הכחדתם. 
האמנה נועדה למנוע ציד וסחר פרועים בצמחים ובבעלי  210



 מענה לסטנדרטים
1.5.ב. התלמידים יציינו את חשיבות השמירה על הסביבה 
)בעלי חיים(. התלמידים יציעו הצעות לפעולות של האדם 

לשמירת הסביבה.
1.2.ד. התלמידים יציעו פתרונות לבעיות הנובעות 

ממעורבותו של האדם בסביבה ומהשפעתו עליה:
)ערך ח( אחריות לשמירה ולהגנה על ערכי טבע )יחס 

חיובי לבעלי חיים(.

 הכוונה פדגוגית
היחידה מציגה פגיעה מכוונת של האדם בבעלי חיים על ידי 

ציד לצרכים שונים: מציאת מזון או הפקת חומרים.
כיום כמעט שלא צדים עוד בעלי חיים לצורכי מזון, פרט 
לדיג דגים בים הפתוח. צדים גם לווייתנים שבשרם משמש 
מזון מסורתי, בעיקר בארצות המזרח הרחוק )יפן וסין(. 
ניסיונות להגביל ציד זה הצליחו רק חלקית. ציד בלתי 
מבוקר גורם לדלדול מסוכן ולירידה ניכרת במספרם של 

בעלי החיים ויכול להביא להכחדתם.
ציד מבוקר מאפשר לבני האדם להמשיך להשתמש 
בבעלי החיים בלי לפגוע בהמשך קיומם. ולכך חותרים 

היום ארגונים הפועלים למען קיומם התקין.
בני האדם צדים בעלי חיים גם כדי להפוך אותם לחיות 
מחמד, חיות קרקס או כדי להציגם בגני חיות )דנו בכך 

בתחילת הפרק(.
חיות מחמד הופכות לא פעם למפגע אקולוגי, לאחר 
שהן מצליחות לברוח מהשבי. דוגמאות מובהקות לכך 
הם העופות - דררה ומיינה, שמשתלטות על שטחי 
מחיה של ציפורים מקומיות, דוחקות אותן ועלולות 

לגרום להכחדתן.
חמור במיוחד הוא ציד של בעלי חיים לצורך הפקת חומרים 
מגופם, כשיש היום תחליפים הולמים לרוב החומרים 
האלה. מטרתה של היחידה להגביר את המודעות בקרב 
התלמידים לפעולות מכוונות שפוגעות בבעלי החיים 

ולעודד אותם להתנגד למהלכים כאלה.

חיים. אך האמנה הועילה רק באופן חלקי. נדרשה אמנה 
נוספת כדי לשפר את המצב.  

בשנת 2002 נחתמה אמנה בינלאומית האוסרת על יבוא של 
בעלי חיים מוגנים או על סחר באיברים של בעלי חיים )האמנה 
לשימור המגוון הביולוגי בפסגה העולמית למען השמירה על 

הסביבה, שהתכנסה בריו דה ז'נרו שבברזיל בשנת 1992(.
שתי האמנות והגברת המודעות בעולם לקצב המסחרר 
שבו נעלמים מינים של צמחים ובעלי חיים מהעולם בגלל 
פעולות האדם, הביאו לירידה ניכרת בסחר באיברים של 
בעלי חיים, במיוחד של חטי פילים ועורות של בעלי חיים 

כמו נמרים, ברדלסים, נחשים ועוד. 
ארצות רבות חוקקו בעקבות הוועידה חוקים האוסרים 

לחלוטין על סחר מסוג זה.
קשה למנוע לחלוטין את הסחר בגלל ערכו הכלכלי הרב. אך 
המודעות של הצרכנים למחיר הכבד של הפגיעה במינים 

של יצורים חיים, מועיל מאוד במאבקים מעין אלו.
למרות הכול, היפנים ממשיכים לצרוך אבקות שמפיקים 
מחטי קרנפים, משום שהם מאמינים שהן משפרות את כוח 
הגברא. הסינים לא מוכנים לוותר על מסורתם וממשיכים 
לצוד כרישים כדי להכין מרקים מיוחדים מהסנפירים שלהם. 

קשה מאוד להילחם במסורות כאלה.
בשנת 1948 הוקם ארגון בינלאומי לשמירה על הטבע 
)IUCN(. בשנת 1994 הוא קבע קטגוריות שלפיהן אפשר 
לקבוע על אילו מינים יש לשמור באופן מיוחד. הקטגוריות 
זכו להסכמה בינלאומית וכל המדינות בעולם המעוניינות 

לשמר מינים של בעלי חיים בתחומן נעזרות בהן.
הארגון מפרסם ספר אדום שבו רשומים כל המינים בעולם 

שנמצאים בסכנת הכחדה.
הקטגוריות שהארגון הציע:

מין שנכחד - כאשר לא הצליחו לאתר עוד פרטים ממין 
זה במשך כמה שנים.

מין שנכחד בטבע - כאשר פרטים שלו מצויים רק בשבי,  
אך לא באופן חופשי בטבע.

הכחדה  בפני  נמצא   - חמורה  הכחדה  בסכנת  מין 
מיידית.

מין בסכנת הכחדה - נמצא בסכנת הכחדה לא מיידית, 
אבל בטווח הקרוב.

מין פגיע - צפוי להכחדה בטבע בטווח הרחוק יותר.
מין בסיכון נמוך - מין שאינו פגיע ואין חשש בעניין המשך 

קיומו.
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 הכוונה פדגוגית
לדיון בכיתה

השיחה חוזרת בחלקה על דיון שקיימנו בתחילת הפרק. 
עתה לאחר שהתלמידים רכשו מידע רב בפרק, הם יוכלו 

לגבש עמדה מבוססת יותר.
בשיחה זו הדגש הוא על פגיעה לצורך לקיחת איברים 
מגופם של בעלי חיים והחזקת בעלי חיים בשבי - בגני 
חיות או בקרקסים. אין ספק כי אין כל הצדקה לצוד בעלי 
חיים כדי לקחת איברים מגופם או כדי להציגם בקרקסים.

את שני אלה צריך להפסיק בהקדם.
השאלה של החזקת בעלי חיים בגני חיות היא מורכבת 
יותר. עם השנים השתנו התפיסות על האופן הרצוי של 
שמירה על בעלי חיים בגני חיות, וכיום משתדלים לתת 
להם מרחבי מחיה גדולים יותר ותנאי גידול מתאימים 
יותר. לא פעם השמירה על בעלי חיים בגני חיות מבטיחה 

את המשך קיומם, לאחר שנכחדו בטבע.
אבל החזקת בעלי חיים בגני חיות דורשת זהירות ויש להגביל 

את ההיקף של השימוש בה לצורכי תצוגה בלבד.

לשאלה א
החברה להגנת הטבע פועלת בכמה דרכים: 

1. הכרזה על שטחים כשמורות טבע - יש בארץ כ־224 
שמורות טבע מוכרזות ששטחן הכולל מגיע לכ־3,800 
קמ"ר )שטחה של מדינת ישראל הוא כ־21,000 קמ"ר(. 
בשטחים אלה אסורה פגיעה מכל סוג שהוא בצומח 
ובבעלי החיים. גם התנועה בגבולותיהן מוגבלת, כדי 

שלא לפגוע ביצורים החיים בהן.
2. הגנה על מינים מסוימים שנמצאים בסכנת הכחדה: 
נערך מעקב אחרי מינים אלה ואסורה פגיעה בהם או 
כל פעולה שעלולה לסכן את המשך קיומם. כך למשל, 
עוקבים אחרי הנשרים בארץ שרובם נכחדו ולמרות 
המאמצים המושקעים בהם עדיין לא הצליחו להתאושש. 
פעולות שנעשו כדי לאושש את הבז האדום הוכתרו 

בהצלחה והוא הצליח להתאושש.
3. השבה לטבע של מינים של בעלי חיים שכבר נכחדו  
באזורים מסוימים - כך הוחזר לאזור הגליל היחמור, 
לאזור הכרמל - אייל הכרמל ועופות דורסים שנעלמו 

מהנוף עם השנים.
אפשר להפנות את התלמידים לקריאה נוספת על 
פעולותיה של החברה להגנת הטבע לפני שדנים בנימוקים 
שלהם. הם יכולים גם לראיין פקחים או אנשים אחרים 

הפועלים במסגרת החברה.
הפעילות המוצעת נועדה לחזק שוב את החשיבה 

הטיעונית של התלמידים.

לשאלה ב
התלמידים נדרשים כאן לרמה גבוהה יותר של חשיבה, 
הכוללת אנליזה, סינתזה והערכה: עליהם להקשיב 
לטיעונים של חברים, להשוות אותם אלה לאלה ולראות 
במה הטיעונים מחדשים. לבחון את הטיעונים ולהסיק 

אם בין הטיעונים היו כאלה ששכנעו אותם יותר.
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לשאלה ג

האדם מטפח את בעלי החיים שהוא מגדל ויש לו בקרה 
כל הזמן מה קורה ִאתם.

האדם אינו יכול לעקוב באותה תשומת לב אחרי המתרחש 
עם חיות הבר.

גם לא תמיד יש לו הידע הדרוש כיצד לנהוג בחיות הבר 
ולכן הוא צריך לנהוג בהן משנה זהירות.

יכולים לטעון גם טענות אחרות ובלבד  התלמידים 
שהנימוקים שלהם יהיו הגיוניים: צריך לתת אותו היחס 

לחיות משק, חיות בית וחיות בר.
מזון  לנו  שנותנות  המשק  לחיות  יותר  לדאוג  יש 

וחומרים.
חשוב לציין שהאפשרות השנייה מעידה במידה רבה על 
חוסר ידע: האדם ביית רק מינים מעטים של בעלי חיים. 
בטבע יש מגוון גדול הרבה יותר. למגוון הזה יש חשיבות 
עצומה לקיומה התקין של המערכת הטבעית. פגיעה 
במגוון המינים עלולה לפגוע קשה במערכת הטבעית, 
ולכן נדרשת כאן זהירות מיוחדת. יתר על כן, המינים 
המבויתים אינם מתחדשים, מאחר שהם אינם חשופים 
ללחצים של הסביבה הטבעית. מחלות קשות יכולות 
למוטט אותם. רק בעזרת תכונות שמצויות במינים 
שבטבע אפשר לגוון מחדש מינים מבויתים. מבצעים 
זאת באמצעות הכלאות בין מיני בר למינים מבויתים, 
וכיום גם על ידי החדרת גנים למינים מבויתים. פעולות 
אלה נפוצות בעיקר בגידול צמחים, אבל עם התפתחות 
הטכנולוגיה מתגבר השימוש באמצעים אלה גם בגידול 

בעלי חיים.

לשאלה ד
פעילות יצירתית של התלמידים שצריכה להיות מבוססת 

על הידע שהם רכשו.
אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה תכין 

כרזה בנושא אחר.
לסיכום הלמידה של הפרק על בעלי החיים אנו מציעות 
יכולות להיות חלק  תערוכה, והכרזות שהוכנו כאן 

מהתערוכה.

לכרטיס לסיכום הלמידה 
ונועד לשקף  הכרטיס עוסק בשמירה על בעלי החיים 

את עמדתם של התלמידים בנושא חשוב זה.
מעבר להבנת החשיבות שבשמירה על בעלי החיים, 
חשוב שהתלמידים יהיו מוכנים לקחת אחריות, להימנע 
בעצמם מפגיעה בבעלי החיים וגם לקחת חלק פעיל 
בשמירה עליהם )על ידי השתתפות במאבקים למען 
בעלי החיים, על ידי רצון להכיר מקרוב את בעלי החיים 

ולדעת מה נחוץ להם ועוד(.
אפשר להציע לתלמידים להעריך את הלמידה על 

השמירה על בעלי החיים באמצעות המדבקות:
סמיילי - הצלחה ולמידה מועילה.

פרח - למידה מעוררת עניין אך לא קלה.
שמש - למידה קשה שדורשת לימוד נוסף.
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התערוכה צריכה לתת ביטוי קודם כול לכל הנושאים 

שהתלמידים הכירו בפרק.
כדאי לרכז בה עבודות שהם ביצעו במהלך הלמידה.

אפשר גם להוסיף מרכיבים חדשים שהם לא הכינו קודם 
לכן, כמו למשל אוסף של דפי מידע על בעלי חיים, 

שתלמידים שונים מגלים בהם עניין.
אפשר להכין אוגדן כיתתי וגם קובץ במחשב שירכזו את 

כל המידע שהתלמידים אספו.
אפשר לבקש מהתלמידים להכין פינה בתערוכה ולהציג 
אותה במפגש מסכם עם ההורים או לפני תלמידים 

אחרים בבית הספר.
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 מענה לסטנדרטים
1.6.א. התלמידים יציעו פתרונות להשגת צורכי האדם 

)כגון: טלפון, אמצעי תחבורה(.
1.6.ב. התלמידים יציעו דוגמאות לצרכים של האדם 
)כגון: להעביר מידע למרחקים, להעביר חפצים ממקום 

למקום(.
התלמידים יסבירו את הצורך של האדם לפתח כלים 
ואמצעים המגבירים את יכולתו ויביאו דוגמאות )כגון: 

טלפון, אמצעי תחבורה(.
1.4.ג. התלמידים יציעו דוגמאות שמתארות את השפעת 

האדם על סביבתו )כגון: בנייה, זיהום הסביבה(.

 הכוונה פדגוגית
הקדשנו את היחידות האחרונות בספר לכיתה ב לנושאים 
טכנולוגיים כדי להעניק לתלמידים ראייה כוללת על 

מקומה של הטכנולוגיה בחיי האדם בימינו.
הטכנולוגיה מרחיבה את יכולות החושים שלנו ועוזרת 

לנו לקבל מידע רחב ומקיף הרבה יותר.
הטכנולוגיה עוזרת לנו לשפר את איכות החיים שלנו 
)בייצור מזון באמצעות החקלאות, אספקת מים זורמים, 

בתחבורה ועוד(.
השימוש בטכנולוגיה גם מקשר לנושא של מידע ותקשורת:

שימוש באמצעי תקשורת כדי להעביר מידע.
היחידות המסכמות מציגות מגוון של אמצעים להעברת 
מידע לכל מקום בעולם )טלפון, מחשב( ולתקשורת  

המונים )עיתונות, טלוויזיה(.

קשר לפרקים אחרים בספר
בכל נושאי הלימוד בספר הצגנו היבטים טכנולוגיים שהיו 

קשורים ישירות לנושאים שנלמדו:
שימוש בכלי רכב )מטוסים, רכב שטח( כדי לעבור   •3

ממקום למקום.  
• שימוש בתרופות ובמכשור רפואי כדי לטפל במחלות  

בכלל ובמחלות שיניים בפרט.  
• שימוש במכשירים וכלים העוזרים לנו להכין מוצרים  

מחומרים ולבנות בתים.  
3• בניית סביבות מלאכותיות למגורי האדם )הבית וחצר 

הבית( ולמגורי בעלי החיים שהאדם מגדל.  
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רשימת ספרות לנושאי טכנולוגיה 
ותקשורת

ארדלי נ., )1997(, כיצד פועלים הדברים? מידע ותקשורת, 
האנציקלופדיה המדעית החדשה, ישראל

ברני ד., )1995(, כיצד פועל הטבע? האנציקלופדיה 
המדעית החדשה, ישראל

האן ג'., )1994(, כיצד פועל המדע?, ישראל
הספרייה המדעית לנוער, טיים לייף, )2000(, מדעים - 

פיזיקה, מכניקה, חשמל, תל אביב
 כמעט 2000, שפות, חוברת מס' 7, סתיו 1995, הוצאת 
מל"מ מערכות מידע ותקשורת בסביבה הלימודית, 
בסדרה חינוך מדעי וטכנולוגי בבית-הספר היסודי, 
למדע, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, רמות, אוניברסיטת 

תל-אביב
מקאולי ד., )1993(, כך זה עובד, הכרכים: קול ותמונה 

)כרך 8(, תל אביב
למדע,  תצפית  תקשורת,   ,)1988( ג'.,  סטיבנסון 

אנציקלופדיה מדעית לנוער, תל אביב
עיניים, רבעון לילדים, הגיליונות:

אגדות, גיליון מס' 13, ספטמבר 1988
שפה, גיליון מס' 36, יולי־אוג 2002

 רואים סמלים וסימנים, )תשנ"ד(, ת"ל, האגף למדע 
וטכנולוגיה ומט"ח

 הכוונה פדגוגית
לדיון בכיתה

השיחה מסכמת את הדיון במהלך הספר כולו בשימושים 
שהאדם עושה בסביבה.

גם האדם הוא חלק מהסביבה, ולכן פגיעה בסביבה 
פוגעת בסופו של דבר גם בו.

האדם מפיק תועלת מהסביבה: הוא מפיק חומרים 
הנחוצים לו לסיפוק צרכיו, הוא מגדל גידולים חקלאיים 

ובעלי חיים שמספקים לו מזון וחומרים. זו הברכה.
אך לפעולות האדם יש גם מחיר כבד של פגיעה בסביבה. 
האדם פוגע בבעלי חיים ובצמחים )בגלל תפיסת שטחי 
המחיה שלהם להקמת יישובים ולגידולים חקלאיים, בגלל 
ציד(, פוגע באיכות המים )בגלל זיהום ובגלל שימוש יתר( 
ובאיכות האוויר )בגלל פליטת חומרים מזהמים לאוויר(, 
מדלדל את כמות החומרים בטבע )בגלל שימוש יתר 
והשלכת מוצרים לפסולת(, פוגע בנוף )בגלל הצורך 

לחצוב סלעים להפקת חומרים המצויים בהם(.
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 מענה לסטנדרטים
2.6.א. התלמידים יתארו באמצעות דוגמאות את הצורך 

במידע לקיום חיים באדם.
התלמידים יביאו דוגמאות לחושים כאמצעי לקליטה 
ולאיסוף מידע. התלמידים יציינו את מגבלות החושים 
בקליטת מידע ואמצעים טכנולוגיים להגברת יכולת זו.

התלמידים יבחינו בין תקשורת מילולית לבלתי מילולית 
ויציינו את ייחודו של האדם המשתמש בשפה מילולית 

להעברת מידע.
התלמידים יתארו באמצעות דוגמאות אמצעים המגבירים 
את יכולתו של האדם להעברת מידע )כגון: מכתב, עיתון, 

טלפון, טלוויזיה, רדיו(.

 הכוונה פדגוגית
בפרק חומרים, כשלמדנו על התכונות של החומרים, 
הצגנו את החושים הדרושים לקליטת תכונות של חומרים: 

צבע, ריח וטעם, קשיות  )עמוד 106(.
כשהצגנו את החושים בבעלי החיים, יכלו התלמידים 

לגלות את הדמיון בינינו לבין בעלי חיים אחרים.
הראינו גם שאצל בעלי חיים שונים פועלים החושים 
באופן שונה, ולכן הם קולטים את העולם באופן שונה 

זה מזה.
ביחידה זו אנחנו חוזרים ומציגים בפירוט את החושים של 

האדם: ראייה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש )מגע(.
הדגש הוא על מגבלות החושים - אנחנו קולטים רק 

מקצת מהגירויים שקיימים סביבנו.
הטכנולוגיה שפיתחנו עוזרת לנו להתגבר על מגבלות 
אלה. לכל חוש מותאמת טכנולוגיה מיוחדת משלו. 
כל טכנולוגיה מוצגת ביחידות שבהמשך בצמוד לחוש 
שבאמצעותו  אפשר לקלוט את הגירויים שמגבירה 

הטכנולוגיה.
בפינה "בלשון המדע"  אנחנו מציגים את ההגדרה של 

מהי טכנולוגיה.
אחרי שהתלמידים עסקו בטכנולוגיה לאורך הספר, 

ההגדרה תהיה ברורה להם יותר.
כדאי לדון בהגדרה בכיתה.
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 הכוונה פדגוגית
היחידה מציגה מכשירים שכל אחד מהתלמידים מכיר 

מהניסיון האישי שלו:
• מיקרופון ומערכת רמקולים שמגבירים את הקולות 

ועוזרים לנו לשמוע אותם גם ממרחק.
3• מכשירים להגברת קולות המותקנים באוזניים כדי לסייע 

לאנשים כבדי שמיעה.  
3• הַמְסֵּכת שרופאים משתמשים בו והמסייע לשמוע את 

פעולת הלב ופעולת הריאות.  

לדיון בכיתה
 1. במכשירים רבים הנמצאים בשימוש יומיומי מותקנים 
רמקולים: ברדיו, בטלוויזיה, במחשב, ב-MP3, בטלפון    
ביתי ובטלפון נייד, באינטרקום, באוזניות לסוגיהן.    
תהליכי המזעור הביאו לפיתוח מגבירי קול ומיקרופונים    

רבי עוצמה אך בממדים קטנים.  
 2. אנחנו קולטים באמצעות כל המכשירים האלה גירויי 
קול. הם עוזרים לנו להגביר את עוצמתם. מכשירים    
אלה עוזרים לנו לקלוט מידע בטווח שהחושים שלנו    
אינם רגישים לו. אנטנות עוזרות לנו לקלוט מחוץ לטווח    
השמיעה שלנו. אנחנו נעזרים באנטנות כדי לקלוט    
קולות המגיעים ממרחקים ואפילו מהחלל. הקולות    
מתורגמים לאותות חשמליים המוצגים על צגי מחשב,    

ואותם אנחנו יכולים לראות.  
הרדאר )מכ"ם( עוזר לנו גם כן לקלוט אותות בטווח    
שאיננו שומעים. הוא קולט תהודה בדומה לאוזן של    

העטלף ושל לווייתנים.  
 3. כדי לשמוע טוב יותר אנחנו מגבירים קולות במכשירים 
שלנו. בדרך כלל זו פעולה פשוטה הכרוכה בסיבוב או    

בלחיצה על כפתור מתאים.  
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 הכוונה פדגוגית
חוש הראייה הוא החוש המפותח ביותר באדם. מכשירים 

רבים פותחו כדי להגביר את יכולת הראייה שלנו:
זכוכית מגדלת ומיקרוסקופ מאפשרים לנו לראות גופים 

ויצורים זעירים מאוד.
משקפת וטלסקופ עוזרים לנו לראות עצמים ממרחקים 
גדולים. עומדים לרשותנו היום מכשירים הקולטים אור 

בטווחים שעין האדם אינה רואה:
התת אדום והעל סגול. לא נגענו בהיבטים אלה ביחידה, 

אבל אפשר להציג מידע זה בכיתה.
הזכרנו את תחום האור העל סגול כשלמדנו על ראיית 
הדבורה והפסים שעיניה מסוגלות לראותם מסורטטים  

על עלי הכותרת בצמחים.
מובן שהאדם הצליח לגלות מידע זה רק לאחר שפיתח 

מכשירים הקולטים אותות בטווח זה.
באופן דומה, דגי הפירנה רואים בתחום התת אדום, וגם 

את זה הצלחנו לזהות הודות למכשור שפיתחנו. 

לשאלה א
המטרה היא שהתלמידים יתנסו פעם נוספת בשימוש 
בזכוכית מגדלת ויגלו פרטים רבים יותר על כף היד שלהם. 
נושא ההתנסות בזכוכית מגדלת כבר עלה קודם, כאשר 
הצענו להשתמש בה בסיור בחצר ולהכיר יצורים חיים 

קטנים, כמו נמלים או לראות פרטים בצמחים.

לשאלה ב
הציור "מה רואים מבעד לזכוכית מגדלת" אינו פשוט, 

אבל זו מיומנות שכדאי לפתח אצל התלמידים.
ייתכן שהם יתקשו לצייר ברצף את מה שרואים ותתקבל 
תמונה מעט מעוותת, אבל כדאי לעודד אותם לצייר את 

מה שהם רואים מבעד לזכוכית המגדלת.

לשאלה  ג
למעשה המשקפיים מתקנים ליקויים רבים בראייה:

לאנשים קצרי רואי - הם מגדילים את התמונה וכך קל 
להם לקבל תמונה ברורה יותר. הם גם מתקנים ליקויים 

אחרים הנובעים מבעיות במבנה העין.
אפשר להפנות תלמידים לראיין אופטיקאי או רופא 
עיניים. אם בין ההורים יש אנשים שעוסקים בתחום זה 
- אפשר להזמינם לבוא ולספר לתלמידים על השימוש 

במשקפיים לתיקון ליקויים שונים.
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 מענה לסטנדרטים
2.6.א. התלמידים יבחינו בין תקשורת מילולית לבלתי 
מילולית )כגון שפת הגוף( ויציינו את ייחודו של האדם 

המשתמש בשפה מילולית להעברת מידע. 

 הכוונה פדגוגית
ראו  החיים,  בעלי  בין  בתקשורת  שעסקו  ביחידות 
התלמידים שבעלי החיים נעזרים בסימנים ובתנועות 
)שפת הגוף(. אצל האדם התפתחה יכולת ייחודית - 

לפתח שפה מילולית.
היחידה עוסקת בייחודו של האדם ובמרכיביה של השפה 
המילולית של האדם: שימוש באותיות, במילים ובמשפטים 

בשפה מדוברת וכתובה.
האדם יצר גם שפה חשבונית המתבססת על השימוש 
במספרים. האדם יכול לכתוב מילים וספרות היוצרות 
שפות מילוליות. הוא יכול לכתוב תווים וליצור שפה 
מוזיקלית, אך היא לא שפה מילולית ואין לה משמעות 

חד ערכית. השפה המוזיקלית היא מופשטת יותר.

לדיון בכיתה
באמצעות השפה המילולית אנחנו מצליחים להעביר מידע 

רב ומדויק יותר על כל דבר שאנחנו מכירים בעולם:
אנחנו יכולים לתאר במילים את מה שאנחנו רואים.

באמצעות שפה לא מילולית קשה הרבה יותר להעביר 
מידע מדויק ומורכב. באמצעות ציור ותצלום אפשר 
לצלם את מה שרואים ולהעביר מידע זה במדויק. יש 
תנועות שמוכרות לכולנו והן מביעות באופן מדויק מה 
שברצוננו להביע )תנועת עצור, תנועת גירוש, נפנוף 
יד לשלום, הבעות פנים שונות(. אך באמצעות שפה 
לא מילולית אנחנו מרבים להעביר מידע על תחושות 

ורגשות, שקשה לתאר אותם במילים. 
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 הכוונה פדגוגית
לשאלה א

פנים מחייכות - שמחה, ידידות.
פנים כועסות - כעס.

יד על הפה - הפתעה, תדהמה וגם בהלה.

לשאלה ב
יד מושטת לשלום - שמחה לפגוש מישהו, היכרות עם 

אדם אחר.
אצבע בפה - מבוכה, לא יודעים מה לעשות או כיצד 

לנהוג.
אצבע כלפי מעלה - הסבתא מרוצה, העוגה יצאה 

טובה.
אצבע מורמת - הוראה, ציווי, מתן פקודה.

לשאלה ג
מידע מורכב ומדויק אפשר להעביר באמצעות מילים.

למשל אם רוצים להסביר הסבר מדעי או לספר סיפור, 
צריכים מילים.

אם רוצים להסביר הסברים או לתת הוראות מה לעשות, 
צריכים מילים.

לשאלה ד
לרדיו מאזינים )חוש השמיעה(

בטלוויזיה צופים ומאזינים לקולות )ראייה ושמיעה(
בשמים מריחים )חוש הריח(
קוראים עיתון )חוש הראייה(

נפנוף יד - ברכת שלום או ניסיון למשוך תשומת לב. 
)חוש הראייה(
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 מענה לסטנדרטים
2.6.א. התלמידים יתארו באמצעות דוגמאות אמצעים 
המגבירים את יכולתו של האדם להעברת מידע )מכתב, 

עיתון, טלפון, טלוויזיה, רדיו(.

 הכוונה פדגוגית
היחידה מציגה לפני התלמידים אמצעים שונים העומדים 
לרשותנו היום כדי להעביר מידע לנמענים שונים בכל 
מקום בעולם באמצעות תקשורת מודפסת ובאמצעות 

תקשורת אלקטרונית.
כמה מאמצעים אלה הם אישיים )כמו למשל מכתב( 
וחלקם - תקשורת המונים, משום שהם מאפשרים 

להעביר מידע לאנשים רבים בעת ובעונה אחת.
כדאי לברר עם התלמידים שהם מבינים את המונח  

תקשורת המונים.

לשאלה א
מכתב, עיתון, ספר, פקס והודעת דואר אלקטרונית - 

מידע מילולי.
טלפון, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט - שני הראשונים -  
מידע מילולי־קולי, שני האחרונים - תמונות ומידע 

מילולי־קולי.

לשאלה ב
מכתב שולחים לנמען, ספר ועיתון - צריך האדם המעוניין 
להשיג בעצמו, רדיו וטלוויזיה אנחנו מדליקים כשיש לנו 

עניין להאזין ולצפות בהם.
טלפון ואינטרנט - אנחנו יוזמים פנייה או שמישהו 

פונה אלינו.

לשאלה ג
חוש הראייה - מכתב, עיתון, טלוויזיה, מחשב
חוש השמיעה - רדיו, טלפון, טלוויזיה, מחשב

טבלת התקדמות אישית

 הכוונה פדגוגית
לטבלת ההתקדמות האישית

סימנו  לתלמיד  החוברת  לאורך  שונים  במקומות 
סביבני  להדביק  מקום  יש  לדעתנו  שבהם  מקומות 
בטבלת המעקב האישי כדי לסמן את מידת ההתקדמות 
יכולים לעקוב בעצמם אחר  של כל תלמיד/ה. כך הם 

תהליך הלמידה שלהם ואחר מידת התקדמותם.
גם  סביבני  להדביק מדבקות  לתלמידים  להציע  אפשר 
במקומות אחרים שנראים למורים או לתלמידים הולמים 
וחשובים. לשם כך הצענו מספר גדול יותר של מדבקות 

סביבני מזה שנחוץ בטבלה המוצעת על ידינו.
אפשר גם להציע לתלמידים להדביק סמיילי, פרח או 
שמש בצד השני של כל מספר עמוד, כדי לבטא את 

הרגשתם על כל נושא שלמדו:
האם הם מבינים היטב את החומר )סמיילי(,

האם עליהם להשלים דברים מסוימים בכל נושא )פרח(,
האם עליהם לחזור וללמוד שוב את הנושא )שמש(.

ושמש  פרח  סמיילי,  של  מדבקות  מוצעות  כך  לשם 
בסוף החוברת לתלמיד.

תעודה

תאריך
________

חתימת המורה
__________

חתימת ההורים
________

תאריך___________________

בית ספר_______________כיתה_________

אני מאשרת בזאת כי התלמיד/ה

_______________________

סיים/ סיימה בהצלחה את הלימודים במדעים
בספר "מסע מדע לכיתה ב'"

עמד/ה יפה בכל המשימות

השתתף/השתתפה בכל השיחות, הפעילויות,

הסיורים והתצפיות.

יודע/ת את הנלמד

ויוכל/ ותוכל ללמוד בכיתה ג בהצלחה 

בספר "מסע מדע ג"
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 העשרה לתלמידים 
אפשר לשוחח בכיתה עם התלמידים ולשאול:

הייתה  לא  שבו  בעידן  לתקשר  האדם  בני  נהגו  כיצד 
תקשורת באמצעות מכשירים, כגון טלפון, רדיו, טלוויזיה 

ואינטרנט?
הילדים עשויים לחשוב על: קולות תופים כדי להזעיק עזרה 
)חוש השמיעה(, עשן מדורות ביום והדלקת מדורות בראשי 

ההרים בלילה )חוש הראייה(.
אפשר להציע לתלמידים משחקים:

 1. תקשורת -  אפשר לשחק משחקים כמו: משפט )מידע(  
שיש להעבירו בשפת הגוף ללא מילים.  

2. לתת פתגמים מצוירים- לנסות לזהות אותם.
 3. חידות לזיהוי: למשל: איזה מכשיר מעביר במהירות רבה 

גם תמונות וגם קולות?  
מה עוזר לשמוע קולות בתוך הגוף?  

איזה מכשיר עוזר לראות למרחקים גדולים מאוד?  

 הכוונה פדגוגית
בידע שהתלמידים  להשתמש  היא  היחידה  מטרת 
רכשו ביחידות העוסקות במידע ובתקשורת ולהיעזר בו 
ובמיומנויות נוספות שנרכשו במשך השנה )כמו למשל 
הכנת כרזות, כרטיסי זיהוי וכתבות קצרות( כדי לסכם 

את הלמידה במשך השנה.
אפשר לחלק את התלמידים לקבוצות וכל אחת תסכם 

אחד מהנושאים שנלמדו במשך השנה.
אפשר גם לחלק אותם על פי האמצעים שבהם יבחרו 

להציג נושאים שעוררו בהם עניין.
המשימה מכוונת לעבודת צוות.

תעודה

תאריך
________

חתימת המורה
__________

חתימת ההורים
________

תאריך___________________

בית ספר_______________כיתה_________

אני מאשרת בזאת כי התלמיד/ה

_______________________

סיים/ סיימה בהצלחה את הלימודים במדעים
בספר "מסע מדע לכיתה ב'"

עמד/ה יפה בכל המשימות

השתתף/השתתפה בכל השיחות, הפעילויות,

הסיורים והתצפיות.

יודע/ת את הנלמד

ויוכל/ ותוכל ללמוד בכיתה ג בהצלחה 

בספר "מסע מדע ג"

 הכוונה פדגוגית
לתעודת הסיום

כל  עבור  התעודה  את  למלא  מוצע  השנה,  בסיום 
תלמיד/ה כאות להשלמת לימודי המדעים בכיתה ב. 

אפשר גם לגזור את התעודה מהחוברת ולהדביקה על 
קרטון עבה יותר.
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