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 יומן מסע בששת ימי בריאה"" - רציונל

 

של האנושות ועלילותיו חתומות  םחייהקש םבכונני םשסיפוריו צרובי םזה ספר תולדות אד"

בימיו  ךלספר והוא מהל םלו אות ךוכור םדפי לה ףחייו ומוסי ךלאור םלו אד ךהול. בספריית נפשה

. התנ"ך, ספר הספרים הזה, הוא שורת המדפים הראשונה של ספריית הנפש םבדפי ףומדפד

 והמעצבת של ספריית הנפש"  )ביני תלמי , "ספר תולדות האדם" לסיום הקריאה בבראשית,

 "המדרשה באורנים"(

ם מרכזי בעיצובנו  כעם ובעיצוב אורחות חיינו. לאורך הדורות התלמוד והתורה שבע"פ תפסו מקו

ספר הספרים הוא רכיב זהות קולקטיבי של העם היהודי שאותו מסר גם לעמים אחרים. סיפור 

הבריאה כחלק מהתנ"ך כולו, נותן בידינו את האפשרות לייצר עבור התלמיד קשרים והקשרים 

ם מאפשרת לכל אחד למצוא את העמקה בטקסטים והבנת לסיפור ההיסטורי של עמו, לתרבותו.

הפירוש הקרוב לליבו ולהכיר סוגיות אוניברסליות שמתאימות לכל הזמנים ולכל תחומי החיים. דרך 

הלימוד היהודית, למידה בית מדרשית, מתבססת על תרבות המחלוקת, דרך זו מזמנת התנסויות 

 בשיח מיטבי שמסייעות בגיבוש הזהות האישית.

   
חום שבט בנימין, מקום בו ניתן לחוש את ארץ בראשית, ומכאן נובע הרעיון הישוב נילי נמצא בת

הייחודי  להבנות את זהות התלמידים בתהליך המדמה את בריאת ששת הימים. הפעילויות יהוו 

בסיס ליומן מסע שישקף את רוח ותוכן סיפור הבריאה. מעשה החינוך באמצעות המוצר המארגי 

הוא מטאפורה למעשה הבריאה. אחריותנו כאנשי חינוך לחשוף "יומן מסע בששת ימי הבריאה" 

ולהביא אל התלמיד גישות והתבוננויות  את התלמידים לתפיסות בתרבויות שונות לבריאת העולם

 .נוספות של תרבויות ושל עמים אחרים

  
התלמיד בסיפור הבריאה היהודי והאוניברסאלי תוך יעמיק סיפור הבריאה הנו ערכי, באמצעותו 

 רהור וערעור תפיסותיו האישיות והבינאישיות ומתוך כך יוכל לעורר בקרבו שיח מברר זהות.ה

במוצר זה נדגיש את החיבור בין התפיסות השונות בהיבטים חברתיים, סביבתיים, לבין התוצר 

"הנברא" ומשמעותו. כמו כן נחבר את התוצרים ש"נבראו" לדיסציפלינות השונות בבית הספר, 

יצירת ת היהודית, לחגי ישראל, לסיפורי הבריאה השונים ולערכי מפתח הל"ב. נקשרם למסור

מרחב דעת גדול ככל האפשר, יאפשר לתלמיד לנוע בין גישות ותרבויות, בין עמדות וזהויות, שמהן 

יברור לעצמו את אלו שירצה לאמץ ולאחר שנחשף למקורות המידע ולמד להעלות מהם טיעונים 

לייצר דיאלוג מתמשך בין  –דש. אנו מאמינים שזוהי תכליתו של החינוך לעמדותיו המתגבשות מח

התלמיד לבין הטקסט לצד שורה בלתי נגמרת של שאלות ידע, הבנה ומיומנויות ולצד סימני שאלה 

 נוספים הקשורים לרכיבי זהותו הפנימית.
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את קיום החיים  סדר וארגון בעולם ובכך מאפשרה' בששת ימי הבריאה משליט על פי ספר התנ"ך, 

המגדירה את מקומו וייעודו  ,שנבראים בהמשך. ארגון היקום היווה תשתית ראשונית, יציבה וברורה

 של כל פרט בעולם וכן מעניקה משמעות לנברא.

 
סביבת החיים שנוצרה בימי הבריאה מורכבת ממערכות חיים שונות המקיימות עצמן באמצעות 

 לשמור על האיזון הטבעי שמתקיים בסביבה . יחסי גומלין עם הסביבה. האדם מחויב

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלֹו " א : כפי שנאמר במדרש קהלת רבה פרשה ז, 

והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך 

 ."אין מי שיתקן אחריך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת,

 
האדם קיבל תפקיד פיזי, לשמור על מעשה הבריאה , אך בנוסף קיבל גם תפקיד רוחני כפי שכתב 

השם אדם הוא מלשון אדמה, שממנה נוצר. וזה מחייב את הבן אדם, שהנה: חכם מסעוד ריוח: "

יעה מהאדם כך התב -כמו שהאדמה מוציאה אל הפועל, מגדלת אילנות וצמחים העושים פירות 

 (1992), עמוד צ"ו. הוצאה פרטית, תשנ"ב "זיכרון אשר". "שיוציא פירות מן הכוח אל הפועל

 
במוצר נדגיש את הקשר של אדם לאדמה ,האדם מקבל אחריות לשמר את הסביבה כיוון שהוא 

חלק ממנה, כמו כן אחריותו ליצור ערכים ולחיות על פי ערכים אלו בחברה אליה הוא שייך. 

ד יבין ויחווה בתהליך הלימוד את ערכי התרבות המקשרים ביננו ומחזקים את תחושת התלמי

 השייכות, היוצרת משמעות, היוצרת זהות.

תהודה ומוצר מתעודה להמוצרים המארגיים של דור א': מוצר הטקסים, מוצר ט"ו בשבט, מוצר 

יומן מסע בששת ימי לידי ביטוי וישלימו את הרצף המארגי של המוצר "כולם יבואו  ,הטיולים

משפחה,  -השונים העוטפים את התלמיד למעגלי השייכות כמו כן, יתייחס המוצר   הבריאה".

 קהילה, מדינה ועולם.

תנועתי, קוגניטיבי -תוך אישי, בין אישי, חושי -תוצריו של מוצר זה יתייחסו לששת תפקודי הלומד 

 קוגניציה ולומד עצמאי. -ומטה

ר ַוְיִהי ֹּאֶמר ֱאלִֹּהים ְיִהי אוֹּ ר. ַוי ַ -"ַוי  י-ְרא ֱאלִֹּהים ֶאתאוֹּ ר כ ִ ל -ָהאוֹּ ְבד ֵּ ב ַוי ַ טוֹּ

ְך ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי ֶ ם ְוַלחֹּש  ר יוֹּ ְקָרא ֱאלִֹּהים ָלאוֹּ ְך.  ַוי ִ ֶ ין ַהחֹּש  ר ו בֵּ ין ָהאוֹּ ֵּ -ֱאלִֹּהים ב 

ם ֶאָחד"-ֶעֶרב ַוְיִהי  בֶֹּקר יוֹּ

 )בראשית, א', ג'(
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 המוצר המארגי כולל :

תכנון ועיצוב חצר לימודית ,השוכנת בלב בית הספר ומשחקים ברוח סיפור הבריאה. החצר  •

מזמנת לתלמידים מרחב התנסויות פעילות, מפתחת סקרנות, חשיבה חקרנית וביקורתית. 

הפעילות בחצר מעודדת יצירתיות  ומאמנת את התלמידים בניהול קונפליקטים ודילמות 

וף בקבוקים לשליחה למחזור, כחלק מתוכנית לפיתוח ערכיות. בחצר הצבנו מתקן לאיס

אחריות סביבתית. החשיפה לסוגיות סביבתיות תעשה  תוך כדי בניית דגמים, למידת עמיתים 

 ולמידת דף לימוד בחברותא.

בו יתעד התלמיד את ההתנסויות ודפי המשוב שלו. "יומן מסע בששת ימי  -"יומן מסע" •

כל השנה ויאפשר לו להעמיק בתהליך שעבר ולהקבילו  הבריאה", ילווה את התלמיד לאורך

 לתהליך הבריאה.

במתמטיקה ובמדעים, באמצעותם התלמידים ייחשפו לטקסטים  דפי לימוד ומדריכים למורה, •

 יהודים, ציונים ואזרחים דמוקרטיים וילמדו עקרונות מדעיים הקשורים לששת ימי הבריאה. 

 מסע גילוי בששת ימי הבריאה, דרך החושים.או ליצ תלמידיםהמשחק  קובייה  "יש.. שש",  •

התלמידים יבינו את הקשרים הקיימים בין כל הרכיבים בכדור "קשרי קיום",  -משחק קובייה •

 הארץ ואת החשיבות לשמירה על ערכי הסביבה .
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 למוצר מפת מתווה

 

שרד התאמת הרעיונות, המטרות והיעדים של המוצר "יומן מסע בששת ימי הבריאה" למטרות מ

 החינוך המגולמות במסמך מתנ"ה, תשע"ח לחינוך היסודי.

 מטרה ב': "חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים".

 . 17עד  12, 10ויעדים  10+  9יעדי חובה: 

 

המוצר המארגי "יומן מסע בששת ימי הבריאה", מאפשר לתלמיד להכיר את סיפור בריאת  •

 ם בהיבט היהודי וכן להכיר סיפורי בריאה בתרבויות שונות. העול

 המוצר מאפשר לתלמיד לפתח סובלנות כלפי הדעות השונות.  •

המוצר מקדם, מעודד ומאפשר, מעורבות ויזמות של תלמידים, מורים והורים כך שיוכלו לחוש  •

 שייכות לקהילת בית הספר. 

ים והומניסטיים, ומחזק את האחריות של המוצר מחנך לערכים דמוקרטיים, יהודיים, ציוני •

 התלמיד כלפי העולם בו אנו חיים. 

המוצר מטפח מנהיגות בקרב הצוות החינוכי ובקרב התלמידים, מאפשר מגוון התנסויות ומזמן  •

 מתן ביטוי אישי לחוזקות. 

באמצעות המוצר התלמיד יפתח יכולת שיפוט מוסרית ותפיסה ערכית אזרחית פעילה  •

 דמוקרטיים. -למות התוכן היהודיים, הציוניים, והאזרחייםהמחוברת לעו

 המוצר מזמן מסגרות זמן קבועות ללמידה ולהתנסות רגשית, חברתית וערכית.  •

החצר הלימודית השוכנת בליבו של בית הספר, עוצבה ותוכננה בהתאם לצרכים של  •

 התלמידים ובהתחשב בדעותיהם וברצונם. 

 גלים אחריות רבה בשמירה על החצר וסביבתה. התלמידים חשים תחושת שייכות ומ •

תחושת האחריות כלפי הסביבה מועברת גם למקומות אחרים, דבר המצמצם באופן משמעותי  •

 הבעת ניכור והרס כלפי הסביבה. 

 המוצר מטפח אקלים חינוכי מיטבי המקדם תחושת שייכות, תחושת מוגנות וצמצום אלימות.  •
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 ימי בריאה" ששת -"יומן מסע שם המוצר: 
 

 

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

בית ספר נילי הנו משפחה קהילתית, 

המחנכת את בוגריה לאחריות ולסובלנות, 

כלפי הזולת והסביבה ופועלת להעצמה של 

הפרט. מגוון תהליכי הלמידה והמענה 

מימוש יכולות באופן לשונות יאפשרו פיתוח ו

 מיטבי תוך פיתוח מצוינות.

טיפוח זהות יהודית, ציונית 

ואזרחית דמוקרטית 

והעמקת הקשר והשייכות 

 לקהילה, לעם, ולמדינה.

 

יצירת קשר בין התלמיד 

לבין הסיפור המקראי כדי 

לחזק את תחושת השייכות 

 והמשמעות.

למידה בין תחומית ושיתוף פעולה בין 

 .חברי קהילת נילי

 :דמוקרטית-אזרחיתו מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

בסדרה של מפגשים עם רכיב הזהות  התלמיד יכיר את הטקסט המקראי אודות בריאת העולם •

 .הטקסט היהודי –הקולקטיבי 

ויביע את עמדותיו ודעתו כלפי גישות מדעיות  התלמיד ייחשף לתאוריות שונות אודות בריאת העולם •

 .ת כחלק מהבניית זהותווכלפיי אמונו

התלמיד ידע לקשר בין רבדים בבריאת העולם לרבדים בבניית זהותו ויהיה מודע לתחושות, לרגשות,  •

 לעמדות ולדעות שלו שיתגבשו בעקבות המפגש עם הטקסט. 

 

 התחום הלימודי:

יצירת מפגש בין התלמיד לבין טקסטים  •

מסוגות שונות העוסקים בנושא 

 הבריאה.

בריאת העולם בדרכים ביטוי סיפור  •

 יצירתיות.

סיפור בריאת העולם של  כרות עםה •

 תרבויות שונות.

לימוד באמצעות משחקי חצר ומשחקי  •

 קופסה.
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 ששת ימי בריאה" -"יומן מסע שם המוצר: 
 

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

קהילתית,  חהשפמ בית ספר נילי הנו

מחנכת את בוגריה לאחריות ה

 ,ולסובלנות כלפי הזולת והסביבה

 ופועלת להעצמה של הפרט.

טיפוח זהות יהודית, ציונית 

ואזרחית דמוקרטית 

והעמקת הקשר והשייכות 

 לקהילה, לעם, ולמדינה.

סביבה לימודית,  יצירת 

המזמנת למידה חווייתית, 

משמעותית שמעמיקה את 

ויוצרת  זהותו של התלמיד

 שייכות שיוצרת משמעות.

 הדעת. שילוב בין תחומי 

בודת צוות ויצירתיות, ביטוי אישי ושיתוף ע

 פעולה עם הקהילה.

 דמוקרטית-אזרחיתו מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

של בריאת העולם בסביבתו הטבעית ובמרחבים הפיזיים של ביה"ס  םרכיביההתלמיד יזהה את  •

 )פנים וחוץ(.

 למיד יקיים שיח עם הטקסט החזותי והמילולי כחלק מתרבות ביה"ס.הת •

 התלמיד יפתח חשיבה ביקורתית בעקבות הסביבה הלימודית ויגבש את זהותו. •

 התחום הפיסי

למידה חוץ כיתתית בנושאים הקשורים  •

 בששת ימי הבריאה.

לוחות קיר פעילים בהלימה לנושאים  •

 הקשורים בששת ימי הבריאה.

והפצה של הדברים  תיעוד, סיקור •

הנעשים בביה"ס בירחון ו/או באתר 

 ביה"ס.
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 ששת ימי בריאה" -"יומן מסע שם המוצר: 
  

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

בית ספר נילי הנו משפחה קהילתית, המחנכת את בוגריה לאחריות 

זולת והסביבה ופועלת להעצמה של הפרט. מגוון ולסובלנות, כלפי ה

תהליכי הלמידה והמענה לשונות יאפשרו פיתוח ומימוש יכולות 

באופן מיטבי תוך פיתוח מצוינות. בית הספר יטפח את הזהות 

היהודית ציונית אזרחית ויעמיק את הקשר והשייכות לקהילה לעם 

 ולמדינה.

טיפוח זהות יהודית, ציונית 

טית ואזרחית דמוקר

והעמקת הקשר והשייכות 

 לקהילה, לעם, ולמדינה.

פיתוח תשתית 

ארגונית התומכת 

בגורם המארגן 

שייכות יוצרת 

 משמעות.

שילוב בין תחומי הדעת 

בדרך יצירתית, תוך 

שיתוף פעולה של כל 

 באי בית הספר.

 דמוקרטית-אזרחיתו מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

לרגשות, לעמדות ולדעות של הלומדים עמו בהרכבים  התלמיד יהיה מודע לתחושות, •

 .וידע כיצד להציג ולהביע אותם תוך בירור, תהייה וחיפוש )גיל/מגדר/ הקבצה( שונים

 התלמיד יגלה אחריות ושיתוף פעולה בתהליך הלמידה ויתנסה בתכנון והובלת פעילויות •

 בהיבטים הארגוניים. שמתוכם יבהיר לעצמו את עושר האפשרויות ללמידה בהרכבים שונים

 התחום הארגוני

-קבוצה מגדרית, רב: למידה בהרכבים שונים •

 גילאית, קבוצות מנהיגות.

יצירת מחוון משותף של הלומדים לפעילויות  •

 השונות אותן יובילו.

תלמידים  ניכתהתנסות הלומדים הבוגרים בח •

 צעירים בתחומי דעת שונים.

 למידה חוץ כיתתית בחצר הלימודית. •
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 ששת ימי בריאה" -"יומן מסע המוצר: שם 
 

 

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

בית ספר נילי הנו משפחה קהילתית, המחנכת 

את בוגריה לאחריות ולסובלנות כלפי הזולת 

והסביבה ופועלת להעצמה של הפרט. בית הספר 

דית ציונית אזרחית ויעמיק יטפח את הזהות היהו

 את הקשר והשייכות לקהילה לעם ולמדינה.

טיפוח זהות יהודית, ציונית 

ואזרחית דמוקרטית והעמקת 

הקשר והשייכות לקהילה, לעם, 

 ולמדינה.

יות ויצירת חיבורים ושותפ

עם הקהילה, על מנת 

לחזק את תחושת 

 השייכות.

יצירתית  חומית תלמידה בין 

ין חברי תוך שיתוף פעולה ב

 קהילת נילי.

מתן אפשרות לביטוי אישי של 

 כל השותפים.

 דמוקרטית-אזרחיתו מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

ידע להסביר ולהציג תוצר יתאמן בהצגת מידע פרי חקירתו, בפני הקהילה והתלמיד  •

 כחלק מהבניית רכיבי זהותו הפנימיים.  אחד מבין ששת ימי הבריאה במסע

מן את באי קהילת ביה"ס לדיון ושיח בתפיסות השונות לבריאת העולם התלמיד יז •

יעמיק את יכולתו להעלות טיעונים ונימוקים לגיבוש תוך שימוש בטקסטים, דבר אשר 

 תפיסתו וזהותו.

 התחום הקהילתי

הצגת תוצרים, שיח זהות בשיתוף הפעולה  -יום שיא  •

 וסדנאות.

א ואירוח בתי דו גילאי, למידה בחברות -למידת עמיתים  •

 ספר שונים.

שיתוף הורים בשיח זהות בנוגע למסע  -דיון בציבור  •

 בריאת העולם.

 .שיתוף הקהילה בחוויית המשחק בחצר הלימודית •
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 ששת ימי בריאה" -"יומן מסע שם המוצר: 
 

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

ספר נילי הנו משפחה קהילתית, המחנכת את בוגריה  בית

לאחריות ולסובלנות, כלפי הזולת והסביבה ופועלת להעצמה 

של הפרט. מגוון תהליכי הלמידה והמענה לשונות יאפשרו 

פיתוח ומימוש יכולות באופן מיטבי תוך פיתוח מצוינות. בית 

 דמוקרטית-אזרחיתוהציונית ההספר יטפח את הזהות היהודית 

 ויעמיק את הקשר והשייכות לקהילה לעם ולמדינה.

טיפוח זהות יהודית, ציונית 

 ,דמוקרטית-ואזרחית

והעמקת הקשר והשייכות 

 לקהילה, לעם ולמדינה.

הקודים עם כרות יה

התרבותיים של בית הספר 

ויצירת אקלים חינוכי 

יוצרת השמטפח שייכות 

 משמעות.

יצירת שפה משותפת 

בין כל קהילת בית 

שמאפשרת הספר 

 ביטוי אישי ויצירתיות.

 דמוקרטית-אזרחיתו מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

התלמיד ישתתף וייחשף לסדרה של אירועי תרבות שביה"ס מזמן לו כחלק מהנחלת  •

 ספרית שתכליתה הפצת מסרים ערכיים כדי להבנות את זהותו.  -תרבות בית

אל ומורשתו, סמלים וסימבולים כדי התלמיד יחווה סדרה של מפגשים עם תרבות ישר •

 להבנות את זהותו של התלמיד.

  התחום התרבותי:

ם כרות עם נופים, צמחייטיולים בארץ ישראל וה •

 .בעלי חיים בארץו

התלמידים יתנדבו ויפעילו את הקהילה ותלמידי  •

כדי לייצר  בית הספר בנושא השמירה על הסביבה

 .תרבות קהילתית

ת על ידי השתתפות יצירת שפה תרבותית משותפ •

 בטקסים ובריטואלים.
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 ששת ימי בריאה" -"יומן מסע שם המוצר: 
 

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

מתן ביטוי ליכולות שונות בקרב 

 התלמידים בתחומים השונים.

חשיפה ויצירת קשר בין מסגרות למידה 

ת: ימי שיא, דו שכבתי, למידת מגוונו

עמיתים, אירוח בתי ספר, מועצת תלמדים, 

 הנהגות, לימודי חברותא.

טיפוח זהות יהודית, ציונית 

דמוקרטית והעמקת -ואזרחית

הקשר והשייכות לקהילה, 

 לעם, ולמדינה.

 

יצירת קשר בין בית הספר לבין 

המסגרות של החינוך הבלתי פורמלי, 

ותחושת על מנת לחזק את הזהות 

 השייכות.

למידה בין תחומית ושיתוף 

פעולה בין חברי קהילת 

 נילי.

 דמוקרטית-אזרחיתו מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

בהפסקה פעילה, בפעולות של הנהגת   -יצירת מפגשים חברתיים ברוח ששת ימי הבריאה •

 התלמידים, ובפעולות חברתיות נוספות.

 ם חברתיים סביב רעיון מסע בששת ימי הבריאה.יצירה של סדרת מפגשים לימודיי •

 למידה חווייתית באמצעות משחקי חצר ומשחקי קופסה בנושא "ימי הבריאה". •

 

  התחום החברתי

בריאה יתקיים בלמידה ההמסע בששת ימי  •

בהתנסויות במשחקים בחצר  ,קבוצתית ושיתופית

 הלימודית ובכיתות.

השונות תוך ציפלינות סיבניית דגמים בד •

 טגרציה בין מקצועות הלימוד שונים.אינ

בסיום המסע בששת ימי הבריאה, כל תלמיד  •

יבחר בתפיסה שהשפיעה על זהותו, יתחבר 

סימולציות במסגרת  ורצילקבוצה המתאימה לו וי

 הערכה החלופית.
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  למידה משמעותית -החצר הלימודית רציונל 

 

של הפרופיל הבית ספרי,   והמאפשרת את מימוש תית ילימודית חווי סביבההחצר הינה 

באמצעותה אנו מחנכים את התלמידים לאחריות כלפי הסביבה. הלמידה נעשית בדרך 

יחסי גומלין  מתרחשים מגוונת, יצירתית תוך חיבור בין תחומי דעת שונים. בתהליך הלמידה

ם חומרים המייצגיול מוקדי משחקלבין  בינם, וכן צוות ההוראה ובני משפחה התלמידים,בין 

 .ב"יומן מסע בששת ימי הבריאה" גופי ידע

 מוקדי משחק: משחקי רצפה חברתיים בתכנים סביב "ששת ימי הבריאה".

, משחקיםחומרים המייצגים גופי ידע: טקסטים מסוגים שונים בערוצים שונים )דפוס, שיחה, 

אתם , בהם חומרים שהתלמידים יוצרים או יוזמים את הב(, תמונה, מוזיקה ותנועהציורים

 .חצרל

תכנים של בריאת הלימודית, הפעילויות והתוצרים המטפחים חצר קיימים קשרי גומלין בין ה

הסביבה הלימודית נבנית על ידי הפעילויות והתוצרים שבתוכה,  העולם בתרבויות שונות. 

 .תוצרי הפעילויותועצם קיומה של סביבה כזו משפיע על אופי הפעילויות ועל 

 

 ביבהעקרונות להפעלת הס

הלימודית חשוב שיתקיים שיתוף בין תלמידים לבין עצמם, בין תלמידים למורים או  חצרב

 למבוגרים אחרים.

פגש במליאה ימתאפיינת בצורות ארגון שונות: תלמידים יכולים לה הלימודיתהסביבה 

 לשמיעת סיפור, הרצאה, או לעבוד עבודה יחידנית, בזוגות או בקבוצות.

לימודית לעודד אקלים של סובלנות לדעות שונות ולסגנונות למידה ה מטרת הפעילות בחצר

 .שונים

 

 הלימודי חצרתפקיד המורים ב

 להאמין ביכולתם של כל תלמיד ותלמידה להגיע למימוש הדרישות שיוצבו בפניהם. ✓

ליצור אווירה של אמון שתאפשר שותפות בינם לבין התלמידים ובין התלמידים לבין  ✓

סובלנות לדעות שונות ותטפח קבלת פרשנויות שונות  עצמם, אווירה שתעודד

 לטקסטים.

 להיות קשובים למה שהתלמידים מביאים עמם ולהתבונן בעשייתם. ✓

ליצור מפגשים עם טקסטים מגוונים ולהצביע על הזיקה בין הטקסטים השונים של  ✓

 התרבות.
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 להקנות ידע בדרך מפורשת, מובנית ומכוונת. ✓

ההולמים את רמתם ולעודד התמודדות עם אתגרים  להציב בפני התלמידים אתגרים ✓

 אלו.

ליצור מצבים מגוונים של יחסי גומלין בין תלמידים לבין הטקסטים; לזהות סיטואציות  ✓

 .המזמנות טיפוח

ליצור עם התלמידים הלך רוח רפלקטיבי וביקורתי ולתת בידם כלים לרפלקציה,  ✓

 להערכה עצמית ולהבנת התהליכים שהם עוברים.

 להציב מטרות וליצור חלופות דידקטיות לאור תיעוד ההתקדמות והערכתה. לתכנן, ✓

 

 שאלון רפלקטיבי לאחר פעילות בחצר הלימודי

 בחצר הלימודית. הפעילויות עקבותתלמיד בלהרפלקציה שאלון 

 פעם, במפגשים פרטניים ביוזמת המורה או התלמיד, יקיים המורה שיחה עם דימ

 הפעילות. רפלקציה, על תוכנם ועל משמעותם ביחס להמשךה שאלון מילוי תוצאותהתלמיד 

 ?הז משחקמה למדתי מ ❖

 כיצד התמודדתי עם הקשיים? ❖

 ?במהלך המפגש שבו עסקתי , מהי הדרך או הנושאפתרוןה מהו ❖

 ומדוע? בעיניי משמעותי היה  האם ❖

 דע קיבלתי בנושא זה?ימה מהו  ❖

 מה היו הנקודות המשמעותיות בלמידה שלי את הנושא? ❖

 ע חשוב הנושא בעיניי?מדו ❖

 מה עשיתי במהלך הפעילות, ומה השגתי בסיומה? ❖

נושא ה ? מהו לחזור על איזה נושא או פעילות הייתי רוצה  איזה נושא הייתי משנה?  ❖

 לחזק?שברצוני 

 ממה נהניתי וממה לא נהניתי במהלך המפגשים בנושא: "_______________" ? ❖

 הנושא? ארצה לעשות באופן שונה בהמשך למידתמה  ❖
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 'יש ...שש' -משחק "ששת ימי הבריאה" 

 

 כללי

 היא קוביית משחק שתתחבב עליכם במהירות. "יש...שש"  ✓

ב יוצאים למסע גילוי בששת ימי הבריאה, דרך -באמצעות "יש ...שש" תלמידי כיתות א ✓

 כל החושים.

ויושבי  ד  יגלו את קשרי הקיום בין כל מרכיבי-באמצעות "יש...שש" תלמידי כיתות ג ✓

 כדור הארץ לבין עצמם.

 

 על מטרות

 .התלמיד יכיר את הטקסט המקראי אודות בריאת העולם ✓

 .סיפור בריאת העולם בדרכים יצירתיות התלמיד יבטא את  ✓

התלמיד יגלה אחריות ושיתוף פעולה בתהליך הלמידה ויתנסה בתכנון והובלת  ✓

 .פעילויות

  .למידה בחברותא דו גילאי, חד/ –למידת עמיתים התלמיד יתנסה ב ✓

הסביבה הלימודית ויגבש את חוויות שצבר מהתלמיד יפתח חשיבה ביקורתית בעקבות  ✓

 זהותו.

 התלמיד ימצא קשרים בין מרכיבי כדור הארץ הדוממים , הצמחים, בעלי החיים והאדם. ✓

 

 מטרת המשחק

 למיין נכון את כל החפצים/ חומרים. ✓

 ומלין בין מרכיבי כדור הארץ.להרכיב משפטים המתארים את הקשרים וקשרי הג ✓

 

 מה תמצאו בקובייה?

בתוך הקובייה יהיו חפצים אותם הילדים יתבקשו לזהות ולמיין בהתאם ליום הבריאה.  ✓

 )החומרים / החפצים למישוש יאספו יחד עם תלמידי הכתה, ניתן להחליפם מעת לעת(

 ם".בפעילות "קשרי קיובערכה נוספת תהינה כרטיסיות של מילים, לשימוש  ✓

 

 מבנה בסיסי של המשחק

 ס"מ,  בכל פאה ציור המתאר את אחד מימי הבריאה. 50X50קוביית עץ בגודל   ✓
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 ס"מ, בצד ימין בחלק התחתון של הקובייה. 15בכל פאה מנוסר חור בקוטר של  ✓

 מבד אלסטי.ס"מ, השרוול יהיה  20לכל חור מובנה שרוול בקוטר זהה באורך של כ ✓

 יונחו חפצים/ חומרים שונים למישוש.ב: בתוך הקובייה -כיתות א ✓

ד : בתוך הקובייה יונחו כרטיסיות של מילים. מחוץ לקובייה בשקית יוכנסו -כיתות ג ✓

 מילות קישור, ובשקית נוספת מילים של פעולות ותופעות מחיי היומיום.

 

 הוראות משחק

 את הוראות המשחק ניתן למצוא במדריך למורה. ✓

 ד.-ב  וכן לתלמידי ג-תות אהמשחקים מיועד לתלמידים בכי - ✓

 ניתן לשלב תלמידים בוגרים בליווי ועזרה  לתלמידים הצעירים בשעת המשחק. - ✓
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  ופעילות משחקים - מדריך למורה

 "שש ...יש" קוביית בעזרת

 

 

 זיהוי ומיון חפצים   -לוטו  -1משחק 

 ב-מיועד לתלמידי כיתות א

 

 מטרת המשחק

 ליום הבריאה על לוח הלוטו שברשותו.התאמה בין החפץ הנלקח מהשרוול 

 
 רכיבי המשחק

 קובייה, בכל פאה שרוול בד ובתוכו מושתלים חומרים וחפצים. 

 חולק לשש משבצות, על המשבצות כתובים ששת ימי הבריאה.מ  A4לוח משחק בגודל

 
 מהלך המשחק

 משתתפים, כל משתתף מטיל קובייה בתורו. 6

 על פי מספר הנקודות שהתקבל בקובייה מושכים וממששים מספר חפצים מהשרוול.

לפני שמוצאים את החפץ מהשרוול יש לומר: מהו החפץ ולאיזה יום מתאים. במידה והמשתתף 

הצליח לזהות את החפצים, המשתתף מניח את החפצים על לוח המשחק שברשותו, 

 במשבצת המתאימה.

 את החפץ ביום שאינו מתאים, ממתין תור אחד מבלי לשחק. משתתף שטעה בזיהוי או הניח

 המנצח הוא המשתתף שצבר את המספר הגדול  ביותר של חפצים, על לוח המשבצות שלו.
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 תחרות מגוון )בין שתי קבוצות( -2משחק 

 ב-מיועד לתלמידי כיתות א

 

 מטרת המשחק

אים הקשורים לימי הבריאה. התבוננות בסביבה ואיסוף חפצים/חומרים מגוונים על פי נוש

לדוגמה: היום השלישי :אבנים, חול . היום השלישי :ענפים , עלים.  היום החמישי : קונכיות, 

 שבלולים, נוצות . היום השישי: בני אדם. 

 
 רכיבי המשחק

 חולק לשש משבצות, על המשבצות כתובים ששת ימי הבריאה.מ  A3לוח משחק בגודל

 
 מהלך המשחק:

 תלמידים. 3, בכל קבוצה 6ם מספר משתתפי

 מחולק לשש משבצות על פי ששת ימי הבריאה.הלוח משבצות מקבלת כל קבוצה 

 דק' חומרים וחפצים ברחבת בית הספר. 10לאסוף במשך   -המשימה בשלב ראשון 

למיין את החומרים/ חפצים על לוח המשבצות על פי התאמתם לאחד  -המשימה בשלב שני

 נוספים מתוך ששת ימי הבריאה.מימי הבריאה או לימים 

הקבוצה המנצחת היא זאת שיש לה מגוון חפצים / חומרים/ עצמים המתפרסים  על יותר 

 משבצות של ימים בלוח ימי הבריאה.
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 "קשרי קיום"  -3משחק  

 ד.-מיועד לתלמידי כיתות ג

 
 מטרת המשחק

                  -חיבור והרכבת מילים למשפטים ומציאת הקשרם לימי הבריאה

הרכבת משפטים המחברים בין מושגים מימי הבריאה לחיים הסובבים אותנו כיום, תוך הבנת 

קשרי הקיום בעולם. לדוגמה: שרשרת מזון, חילוף הגזים באוויר בתהליך נשימה 

 ופוטוסינתזה,  מחזוריות של יום ולילה. מחזוריות של עונות השנה,  תופעות מזג האוויר.

 
 רכיבי המשחק

 בתוך כל שרוול  יוכנסו כרטיסיות של מילים הקשורות ליום הבריאה.

 אור, חושך, אוויר, מים, שמיים, ממטרים, אדמה ,יבשה, צומח, עצים, צמחים, פרחים, חמצן, 

פחמן דו חמצני, כוכבי לכת, שמש, ירח, כדור הארץ, דגים, זוחלים, עופות, חרקים, יונקים, 

 בעלי חיים, בני אדם.

בקופה מרכזית ובהן מילים הקשורות לחיי היומיום כמו: נשימה, אכילה, מחסה,  כרטיסיות

 אנרגיה, חום, מחזוריות, אור, מזון, שתייה, התפתחות, רבייה ,תקשורת,  חיים, גדילה, תנועה,  

 כרטיסיות מילים מקשרות :  יוצר, גורם, מאפשר, נותן, ניתן, מאחד, תהליך, תורם, מסייע, 

 ן מחולק  למלבנים, עליהם יודבקו מילים באמצעות צמדן.מנוייל  A3לוח 

 
 מהלך המשחק

משתתפים, כל תלמיד בתורו לוקח מתוך אחד השרוולים של ימי הבריאה כרטיסיה של  6

 מילה אחת 

 בנוסף לוקח  מילה מתוך הקופה המרכזית ) לפי הסדר, מבלי לבחור את המילה(

 ות של מילים מקשרות.כל משתתף יכול להשתמש באופן חופשי בכרטיסי

מטרת המשחק להרכיב משפטים תוך כדי שילוב בין המילים שנשלפו מהשרוול לבין 

 כרטיסיות המילים הנלקחות מהקופה המרכזית, ניתן להיעזר באופן חופשי במילות הקישור.

 המנצח הוא משתתף שהרכיב מספר גדול של משפטים המתארים את קשרי הקיום.
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 ובמדע היום השביעי ביהדות

 

 " ֶׁ ש  ֲא ֹו  ּת אְכ ַל ְמ ל  ּכָ ִמ י  ִע י ִב ְ ּ ש  ַה ם  ֹו יּ ּבַ ת  ֹ ּב ְ ש  ִּ י ַו ה,  ש ָ ָע ר  ֶׁ ש  ֲא ֹו  ּת אְכ ַל ְמ י  ִע י ִב ְ ּ ש  ַה ם  ֹו יּ ּבַ ים  ִה לֹ ֱא ל  ַכ ְי ה.ַו ש ָ ָע  ר 

תוֹ  ש  אֹ ּדֵּ ַק ְי ַו י  ִע י ִב ְ ּ ש  ַה ם  ֹו ת י ים אֶׁ ִה לֹ ֱא ְך  רֶׁ ָב ְי  "ַו

) ב'  , ב' ת,   )בראשי

   יהודיים.במקורות החשיבות גדולה לספרה שבע  

שבע כיוון אין חשיבות מיוחדת למספר  הגדול ועד היום. לטענתם מפץ. תהליך הנמשך מההאבולוציה המדענים טוענים שהעולם נוצר בתהליך .1

 תכנון זמן מראש. פי פי עונות השנה וגרמי השמים, ולא על-מתנהלים עלבטבע בטבע אין משמעות למחזורים של שבעה ימים; בעלי החיים ש

רש"י מפרש: "עשרת . " )מסכת אבות, פרק ה, משנה א(בעשרה מאמרות נברא העולם" ,עולםההקשור לבריאת  עשרהתייחסו למספר חז"ל  .2

שכן "בראשית" הוא מאמר כללי, ובתשעה האחרים נבראו והוצאו לפועל כל אחד מהיסודות מהם , המאמרות לא יאמרו יחד", אלא 'אחד ותשע'

 ' השקיע בעולם עבודה ותכנון, העולם יקר בעיניו, ולכן חשוב לשמור על העולם הזה. שהנברא העולם.  החשיבות היא 

ה : "רש"י, בפירושו לפרשת בראשית, כתב .3 םנֲַעשֶׂ ָד כלומר, האופן שבו ה' ברא את העולם נועד ללמד אותנו איך להתנהג  ,בצלמנו כדמותנו" אָ

  לעבוד ששה ימים ולנוח ביום השביעי.  -ם בשבעה ימים כדי ללמד אותנו דרך ארץ בחיינו הפרטיים. באותו אופן, אפשר לפרש שה' ברא את העול

האדם יכול להשתתף במעשה בראשית ע"י שמירת השבת. השבת הינה מצווה המזכירה לנו בכל שבוע את בריאת העולם ומקשרת בין מעשנו  .4

 את מלאכתו. מחקים ומחזקיםימים, כך אנו ה שתיצר בששה' לבין הבריאה 

כאמור, המספר שבע הינו  מקום מרכזי. האם זהו מקרה? או שמא יש לו משמעות מעבר להיותו מסמל מידות וכמויות. 7למספר מייחסת דות היה

( 14,21,28המספר שבע או כפולותיו ), היום השביעי ,שבעה רקיעים, שבעת קני המנורה-הדומיננטי ביותר ומופיע פעמים רבות, לדוגמא : שבת

מלבד שבעת ימי בראשית, שבע פעמים מופיעה המילה "שמים", שוד לאורך כל פרשיות התורה. בפרשת הבריאה אנו מוצאים, משמש כאבן היס

ארבע עשרה פעמים ''יום''. )יצחק ו שבע פעמים "מים", שבע פעמים ''על הארץ'', עשרים ואחת פעמים ''ארץ'' )''בארץ'' וכדומה(, שבע פעמים "טוב"

 .("מהאהרון, ראש מרכז "חכ

 
 ביהדות? הספרה שבעמה המשמעות של 

 

יש שבעה ימים בשבוע, שבעה קנים למנורה, שבעה רקיעים, שבע 

ערך  שבע. היהדות מייחסת לספרה ועוד מילים בפסוק הראשון בתורה

 מקרא. ב במקומות רביםוניתן לראות זאת  ,רב

מקורות בלימוד / הדף במצאו סימוכין לשתי דוגמאות, במקרא /  .1

 ,  להופעת הספרה שבע ביהדות.שונים

חפשו שתי דוגמאות נוספות לספרה שבע ממקורות יהודיים, ציוניים,  .2

 אזרחיים, דמוקרטיים. )ניתן להיעזר במקורות מידע מגוונים(.

חוו את דעתכם תוך התבססות על מקורות מידע מארון הספרים  .3

 מדוע העולם נברא דווקא בשבעה ימים?: היהודי

המתייחסת לדומה, לשונה ולחיבור בין מילות  כתבו שאלה במחברת, .4

השיר של  אברהם  טל,  לבין  הטקסט של ספר בראשית המתאר את 

 בריאת העולם.

חשבו: מעשה הבריאה נמשך שישה ימים, מדוע אם כן אנו משוחחים  .5

 ? מה נברא ביום השביעי? איך תתייחסו לבריאה הזו?7כאן על הספרה 

 

  " יֹום ַשָבתֹון"

הפיוט מביא . יהודה הלוי שחובר על ידי רבי פיוט לשבתהוא  "שבתוןיום "

את סיפור יונתו של נח השבה כשהיא מבשרת על סוף המבול ובפיה עלה 

 .זית כאות לכך שמצאה מנוח לכף רגלה

ֹּחַ " כ  ְ ין ִלש  ן אֵּ תוֹּ ב ָ ַ ם ש   יוֹּ

חַ  יחוֹּ יַח ַהנ ִ רֵּ  ִזְכרוֹּ כ ְ

חַ  ָנה ָמְצָאה בוֹּ ָמנוֹּ  יוֹּ

ם ָינו   ָ י ְוש   "כֹּחַ  חו  ְיִגיעֵּ

ּלו / אברהם טל   ת שֶׂ ה אֶׂ  ַהזְַּמן עֹושֶׂ

 

ּלֹו ה אֶׂת שֶׂ ְַּמן עֹושֶׂ  ַהז

כֹוֵאב ֹּל שֶׂ ְּהּוא ָמזֹור ַלכ  ו

 ִאם לֱֶׂאֹלִהים ָלַקח ִשָשה יִָמים

יֵש ָכאן ֹּא אֶׂת ָכל ִמי שֶׂ ר  ִלבְּ

ֹּל ְָּאנְָּסה לְַּשּנֹות אֶׂת ַהכ ֲאַמֵהר ו  ִמי ֲאנִי שֶׂ

חּוָשה ָכזֹוִכי הַ  ה ִמֵמיָלא ִבתְּ ֹּל קֹורֶׂ כ  

קֹומו ָכל ָדָבר ָבא ִבמְּ .שֶׂ  

 

 

 

 

 



 

 

           

 

21 

 

 תנ"ךבתקופת המידות ומדידות 

 

  :נקבעו מתוך גוף האדם וחיי היומיוםמידות הראשונות בעת העתיקה ה

 .כף יד, אורך אמה, נעל, צעד, ימי הליכה וכלים פשוטים

בם על מידות ומשקלות שהיו ברו ותהמידות והמשקלות שבמקרא מבוסס

 :מקובלים בעמים אחרים, וכן גם שמותיהם

 .: כור, חומר, סאה, קב, קנה, שקליהסופוטמבממידות 

  .מידות מצריות: איפה, הין

  .מידות כנעניות: חומר, לתך, כיכר

 

 מידות נפח

 .קומץ, חופן, חופניים –מידות קטנות לפי אברי הגוף 

 (.שיבולים(, נבל )ליין עומר )אלומת –לפי כלי קיבול 

 22 -ליטר(, איפה )כ 110 -ליטר(, לתך )כ 220 -מידות היבש: חומר )כ

  .ליטר( 1.2 -ליטר(, קב )כ 2.2 -ליטר(, עומר/עשרון )כ 7.5 -ליטר(, סאה )כ

 

 הגדרות ונוסחאות

 ין ע"י צורתו, מסתו ונפחו. יעשוי מחומר ומאופ גוף

 ס ואויר.טיפת מים, גרגר מלח, אבן כו לדוגמה:

לכל גוף )עצם( יש נפח מציין כמה מקום תופס הגוף במרחב.  – נפח

 )תופס מקום(.

 

 .גובה  xרוחב  x: אורךחישוב נפח של תיבה

  3aאורך הצלע בשלישית  חישוב נפח של קובייה

 

פאות ריבועיות הניצבות כל אחת לכל  6היא פאון משוכלל בעל  קובייה

 .רכןבאו שוות מקצועות 12 -ו קודקודים 8שכנותיה. לקובייה יש 

 

 תרגיל

שמידותיו הן: בגוף בניסוי שנערך בשיעור מדעים השתמשו התלמידים 

 ס"מ.  7כל אחד מהם , גובהו ואורכו ,רוחבו

 

 

 

 

 

 על איזה גוף מדובר לדעתכם? הסבירו.  .א

  התלמידים מילאו את הגוף עד .ב
3

7
מנפחו . כמה סמ"ק מים  

  במחברת. נכנסו? הציגו תרגיל

לאיזה . סמ"ק מים 25במהלך הניסוי שפכו התלמידים בטעות  .ג

 בקובייה? הציגו את דרך הפתרון שנותרוגובה הגיעו המים 

 במחברת.

ספרות, בהטלת  6 -פאות ו 6בקוביית משחק  הוגנת יש  .ד

 לקבל כל ספרה שהיא.   6-ל 1 של הקובייה יש סיכוי

בירו מה בקובייה זו, הס פאות נגדיות 2 עלמהו סכום הספרות 

 הקשר לבריאת העולם?

 

 

 מדידת נפח נוזלים -ניסוי 

  .ההשניי לכוס מים ממנה ולהעביר במים אחת כוס למלא עליכם

 .4בן  ילד עבור והשנייה 11ן ב ילד עבור תהיה אחת כוס

 צעיר.ה הילד מאשר מים 2י לפ זקוק הבוגר הילד ב!ל שימו 
 

כוסות  2, עיפרון ,שתייה קשיות, מספריים, חוט, סרגל : םלרשותכ

 .נייר ופיסת קוניות

 שתי בין מתאימה בצורה המים את וחלקו המשימה לפתרון דרך מצאו

 .הכוסות

 שהשתמשתם השלבים את ומפורטת ברורה בצורהבמחברת  רשמו .1

 .המשימה לפתרון בהם

 באמצעים שהתבקשתם בצורה המים את לחלק היה לכם קשה מדוע .2

 ם?כלרשות שעמדו

 כלי למדידת נפח. גשו למורה ובקשו  .3

 הכוסות מן אחת בכל המים נפח את כלי זה  בעזרת מדדו .א

 לרשום זכרו. הנפחים את ורשמו הקודמת בפעילות שמילאתם

 :המתאימות המידה יחידות את

 _________________ - 4 -ה בן לילד המיועדים המים נפח

 ________________ - 11 -ה  בן לילד המיועדים המים נפח

פצים / חומרים וכלים שונים למדידת נפח. מדדו ח 7לפניכם  .ב

בעזרת כלי המדידה העומדים לרשותכם את הנפח שלהם. 

השלימו טבלה ו כתבו ליד כל חפץ כיצד מדדתם את הנפח שלו

 זו במחברת.

נפח )מ"ל, ליטר,  חפץ / חומר

 סמ"ק(

 דרך מדידה

   

   

   

   

 

 מדידהל מתאים מדידה בכלי השימוש חשיבותהסבירו מה  .ג

 ?נוזלים נפח של מדויקת

 , רוחבהמה אורכה ו"ו' פסוק טחפשו בספר בראשית פרק  .ד

 ?"אמה"של תיבת נוח ביחידות של וגובהה 

 ?מה מידותיה של תיבת נוח ביחידות של מטר .ה

 חשבו את נפח תיבת נוח. .ו

 

 אתגר:

 מצאו גוף נוסף המופיע בבראשית פרק ו', ורשמו את מידותיו.

 
-לֹא. ּוְקַטָנה ְגדֹוָלה,  ְבִכיְסָך, ֶאֶבן ָוָאֶבן:ִיְהֶיה ְלָך -לֹא

ֶאֶבן . ְגדֹוָלה, ּוְקַטָנה ִיְהֶיה ְלָך ְבֵביְתָך, ֵאיָפה ְוֵאיָפה:

. ָלְך-ָלְך, ֵאיָפה ְשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה-ְשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה

 ט"ו( –דברים כ"ה, י"ג )

 

 : פירוש

 האבנים כמשקולות. בימי קדם שימשו –"אבן ואבן" 

 מידות נפח בימי קדם. –"איפה ואיפה" 

רש"י אומר "שלא יהיה נוטל בגדולה ומחזיר  –"גדולה כקטנה" 

 בקטנה".
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 היום השביעי ביהדות ובמדע -למורה  מדריך

 

 .נוזלים נפח מדידת  :הפעילות נושא

  כיתה ד' פתיחת נושא או כיתה ז' חזרה על המושג נפח.קהל היעד: 

 .בקבוצות קטנות הטרוגניותהלימוד מיועד לעבודה  דף

 : חדר מדעים.מקום הפעילות

 .מידות ומדידות – חומרים  :הלימודים בתכנית הרלוונטי הפרק

 .הכיתה התקדמות לקצב בהתאם, דקות 45י בנ שיעורים 1-2ץ: המומל הזמן משך

 ,נוזלים נפח במדידת כהתנסות זה שיעור ללמד מומלץ  :זה שיעור ללמד מומלץ מתי

 .נוזלים נפח למדידת מדידה כלי עם ולהיכרות

 .למדידה שניתנת חומר כמות להם ויש )נפח( מקום תופסים הגופים כל  :נדרש מוקדם ידע

 יחידות יציינו ,מדידה בכלי השימוש חשיבות את יבינו התלמידים  :התוכן בתחום מטרות

 .השונות היחידות בין במעבר ויתנסו לנפח מידה

 חשיבה ויתרגלו במשורה נוזלים נפח במדידת יתנסו התלמידים  :המיומנויות בתחום תמטרו

 .בעיות פתרון לצורך יצירתית

המורה נדרש להכין את הציוד עבור ההתנסות, יש להכין את הציוד עפ"י מספר  הכנת הציוד מראש:

 הקבוצות בכיתה.

קוניות,  כוסות 2עיפרון,  ,שתייה יותקש ,מספריים ,חוט ,הבא: סרגל מגש עם הציודכל קבוצה תקבל 

 נייר. ופיסת מים

 הכנה של המורה: -לשלב ב

 100מ"ל,  50. כלים שונים למדידת נפח: משורות, כוסות כימיות, בקבוק קוני  ומזרק בנפחים שונים )1

 מ"ל(. 500מ"ל,  250מ"ל, 

שחלקם יהיו גופים  שבעה חומרים / חפצים, לכל קבוצה למדידת נפחם, מומלץ -. הכינו במגש כ2

 הנדסיים  וחלקם בצורה לא מוגדרת, לדוגמא קובייה, אבן, פלסטלינה, מוט מתכת וכדומה.
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 סיכום במליאה:

 נהלו דיון:  .א

 מדוע התקשו התלמידים לחלק את כמות המים, על פי ההנחיות באמצעים שעמדו לרשותם? -

 ם: משורה, כוס מדידה, מזרק ועוד.בהבדלים בין כלי המדידה השונים למדידת נפח נוזלי דונו -

 תוכלו לבקש מן התלמידים להביא כלי מדידה כאלו לכיתה. -

 הביאו אותם לתובנה שמדידת נפח נוזלים בצורה מדויקת אפשרית בכלי מדידה מתאים. -

 של המושג נפח: מקום שגוף תופס במרחב. המשגה .ב

 סמ"ק, מ"ל וליטר.הציגו לתלמידים את היחידות המשמשות למדידת נפח נוזלים:  .ג

 בדף הלימוד. מידות ומדידות במקורות השוניםדונו על ההבדלים ועל החשיבות של נושא  .ד

 . חשיבות המדידה במדעדונו על  .ה
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 ? ישראלית-מדעית-חכמה היהודיתב מתחבר ופוגש אותנו   -כיצד ה

 

 
ויעש את הים ]בריכה,מקווה[ מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגול סביב וחמש "..כ"ג פרק ז, מלכים א' על שלמה המלך שרצה לבנות מקווה עגול בספר  וקרא

  .."אותו סביב ייסובשלשים באמה  ה)קו(וובאמה קומתו וק

 שנה!(  התחשב ביחס בין הקוטר של העיגול להיקפו? 2500האם שלמה המלך)לפני 

 ..""כל שיש בהיקפו ג' טפחים יש בו רוחב טפח (שנה!( התייחסו גם ליחס הזה )הפאי 1800במשנה )לפני במסכת עירובין 

 הרמב"ם בפרשנות שלו לעניין זה אמר:

, אלא שדבר זה מצד צריך אתה לדעת שיחס קוטר העיגול להיקפו בלתי ידוע, ואי אפשר לדבר עליו לעולם בדיוק, ואין זה חסרון ידיעה מצדנו כמו שחושבים הסכלים"

  ."דע. אבל אפשר לשערו בקירובטבעו בלתי נודע ואין במציאותו שייוו

יתה שואלת הגמרא "והאיכא משהו", שהרי ישאם לא כן לא ה ולא הבינו את הרמז בפסוק  3מגמרא זו מוכח שחז"ל חשבו שהיחס של קוטר להיקף במעגל הוא פי 

 ...באמת ההיקף צריך להיות יותר משלושים ואף יותר משלושים ואחת אמה

 ובכלל בעניין דיוקים?ומה אמרו המדענים בעניין זה 

 

 הורה ממטרה

 יחיאל מוהר: מילים

 משה וילנסקי: לחן

 

 , רן קילוח בצינור

 , עורקי הנגב‟ צינורות 

  ‟ מזמורזה דרכו של ה

  מן הברז אל הרגב

 . יעלו מימי תהום

 ! משאבה אומרת לחם

 ? נגב, נגב, מה מיום

 ! נגב, ממטרות עליך

 

 ! , ממטרה, היסובי, סובי

 , סובי, סובי, ממטרה

 , לפזר פניני אורה

 ! סובי והתיזי מים

 , המרחב כולו נצוד

 , צינורות פרשו הרשת

 הקשת בטיפין נראית , סימן ואותוהנה 

 . 

 

 
קיימה בניו יורק מכירה פומבית. במכירה זו נמכרו ספרי מדע ורפואה מפורסמים. ספר אחד שנמכר שם היה ספר תפילות נוצרי, ספר חרוך מאש, הת 29.10.1998 -ב

ליון ימ 2.2ם מסרב לחשיפת זהותו( באלף דולר ולבסוף הוא נמכר למיליארדר אמריקאי אלמוני )שעד היו 800המחיר הראשוני שנקבע למכירת ספר זה היה  עובש אכול

!!! $ 

מכתביו של  הסתתרו חלק  זהיתה שמתחת לספר תפילות יהמתברר לימים שהסיבה  מדוע היה אותו מיליארדר מוכן לשלם סכום כה גבוה לספר תפילות נוצרי?

 המתמטיקאי היווני הדגול ארכימדס!

ולימים נקרא הפאי על   המעגל לקוטרו והצליח להגיע כבר אז לאומדן מדויק למדי לקבוע המתמטי היחס שבין היקף –ארכימדס חישב את הערך המתמטי של הפאי 

 שמו : "מספר ארכימדס"

תגלית זו הייתה אחת מתגליותיו החשובות ביותר  לדעתו של ארכימדס ארכימדס מצא יחס של שני שליש בין הכדור לגליל החוסם אותו. באחד מחישוביו המפורסמים

חידה היא עד היום, כיצד יכול היה ארכימדס להוציא ועליו נאמר  לפנה"ס 137בשנת  נפטר ה תרשים של גליל החוסם כדור. ארכימדסיציווה שעל קברו יהולכן הוא 

  לפני זמן רב כל כך ? את השורשים הריבועיים הנחוצים לשם דיוק מפליא זה

 

 

 

 

  

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=521&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=680&lang=1
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 יצירת מחוגה טבעית   : 1ניסוי 

נית בריסטול, חוט שמשון, סיכה מסתובבת , מספריים, סרגל מדידה, עיפרון, מחק ודף שמי ציוד וחומרים:

 רישום נתונים וחישובים.

 מהלך הניסוי:

מדדו את גודל הבריסטול לרוחבו בעזרת חוט המדידה והניחו על גבי הסרגל  רשמו את המידה בדף . 1

 המדידות וסמנו בבריסטול בדיוק את מחציתו בעזרת עיפרון.

חשבו כמה זה רבע מהגודל שהתקבל רשמו ומדדו בעזרת הסרגל על החוט גודל זה וחתכו בעזרת מספרים  . 2

 ס"מ )מקום לסיכה ומקום העיפרון(. 2גודל זה + 

 נעצו את הסיכה בס"מ הנותר ונעצו אותו בדיוק במקום שסימנתם כמחצית רוחב הבריסטול.. 3

 .קישרו עיפרון בחלק השני של החוט בלולאה . 4

 סרטטו בעזרת החוט הנעוץ והעיפרון שבקצהו עיגול.. 5

 . קיבלתם מחוגה טבעית!6

 

 מציאת הקשר בין מחוג המעגל להיקפו:  2ניסוי 

 כמה פעמים נכנס קוטר המעגל בהיקפו?מטרת הניסוי: 

, חוט שימשון מספריים, סרגל/סרט מעגלים בגדלים שונים   3בריסטול עליו משורטטים   ציוד וחומרים:

 מדידה, עיפרון, דף רישום נתונים, חישובים ותוצאות.

 עליו משורטט מעגל בעזרת המחוגה הטבעית( 1)ניתן להשתמש גם בבריסטול מניסוי 

 הלך הניסוי:מ

 מדדו את קוטר המעגל בכל אחד מהמעגלים שקיבלתם ורשמו על דף הרישום שברשותכם בטבלה. .1

סרט מדידה, בעזרת מפתח מחוגה( ורשמו  מדדו את אורך המעגל)בעזרת החוט והסרגל, בעזרת .2

 בדף הרישום בטבלה בעמודה המתאימה.

בכל מעגל, חשבו: אורך המעגל לחלק לאורך הקוטר ורשמו את התוצאה בטבלה בעמודה ובשורה  .3

 המתאימה .

מצאו ורשמו :ע"פ הנתונים בטבלה מה היחס הקבוע החוזר על עצמו הקיים בין היקף המעגל  .4

 לקוטרו? 

 ת של זה וכיצד נקרא קבוע מתמטי זה במעגל?מה המשמעו .5

אורכו  

של 

הקוטר 

 בס"מ 

אורכו 

של 

הרדיוס 

 בס"מ

אורך 

המעגל 

 בס"מ

היחס 

בין 

המעגל 

 לקוטרו

     1מעגל 

     2מעגל 

     3מעגל 

מעגל 

 1מניסוי 

    

 

 

 שאלות על הטקסט : 3פעילות 

 ? מה אתה יכול להסיק על הקבוע פאי מתוך החכמה היהודית  .א

 מה האמירה המשתמעת ומהי המחלוקת העולה מן הכתובים? .ב

מה החידוש של ארכימדס לגבי קבוע זה ומה תמוה לגבי הזמן שבו התגלו הדברים ביחס למקרא  .ג

 וביחס להיום?

כשאת/ה קוראים את השיר העברי על הממטרה מה מצטייר לכם בראש וכיצד זה קשור לנושא  .ד

 המדובר בדף למידה זה? הסבר

 שנה? 2500ד מילים נזכרות בשיר שמוזכרות גם במקרא לפני איזה צמ .ה

מה לקחת מדף למידה זה והאם הוא חשוב בעינך כהכנה/ כרקע ליום הפאי ולקשר בינו לבין חינוך  .ו

 .למצוינות? הסבר
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 מתחבר ופוגש אותנו   -כיצד ה -מדריך למורה 

 ? ישראלית-מדעית-חכמה היהודיתב

 

 פאי במקורות וחישובו –הגודל  מקורו של  :תוהפעיל נושא

 כיתה ה' פתיחת נושא ,כיתה ו'' ביסוס חישובי העיגול והמעגל , כיתה ח שימושים.קהל היעד: 

 .בקבוצות קטנות הטרוגניותדף הלימוד מיועד לעבודה 

 : חדר מתמטיקה והחצר הלימודית.מקום הפעילות

מספריים, סרגל מדידה, עיפרון, מחק ודף שמינית בריסטול, חוט שמשון, סיכה מסתובבת , : ציוד נדרש

 רישום נתונים וחישובים.

 מעגל ועיגול , גליל וחרוט. :םיהלימוד בתכנית הרלוונטי הפרק

 שיעורים . 2 יחידת הוראההמומלץ:  הזמן משך

לפני שלומדים על גליל וחרוט ובחישובי שטח והיקף  זה שיעור ללמד מומלץ  :זה שיעור ללמד מומלץ מתי

 מרובעים ובכללם הריבוע.ביחס ל

 לא דרוש ידע מוקדם. :שנדר מוקדם ידע

   :ןהתוכ בתחום מטרות

 .התלמידים יבינו מהיכן הגיע גודל הפאי •

 .עיגול לששטח ו היקף יאפה תרזעב ובשחי םידימלתה •

 שטח.ו )מחוג המעגל(, קוטר, היקף רדיוס - הגדלים ןיב סחיה וא/ו רשק ואצמי םידימלתה •

 :תהמיומנויו בתחום טרותמ

 .מהמקורות את התפתחותו של הגודל פאי עד עצם היום הזה ודמלי התלמידים •

 מחישו לעצמם מהיכן נגזר גודל זה ביחס למעגל והעיגול.י םידימלתה •

  :םירזעו םילכ

 .משטח עבודה , חוטים, סיכות

 :רחא

 יש להכין את הציוד עפ"י מספר הקבוצות בכיתה.

, תשווה , תרשום את הממצאים בטבלהתבצע את המדידות ע"פ מהלך הניסוי בדף הלימודכל קבוצה 

 בין הממצאים שהתקבלו בקבוצה ובין הקבוצות ולפיכך ידונו המסקנות והמשוב בהתאם.

 ממה עשויה מחוגה ואיך היא נוצרת? –יצירת מחוגה טבעית : 1ניסוי 

 :כמה פעמים נכנס קוטר המעגל בהיקפו?2ניסוי 
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 סיכום במליאה:

 להסיק על הקבוע פאי מתוך החכמה היהודית ? ים יכול םמה את :דיון נהלו .א

 לפנ"ס בקשר לקבוע פאי?  137מה החידוש שהשאיר אחריו ארכימדס משנת  .ב

כיצד כל הדברים הנזכרים בטקסט נארגים יחד ואיזה תמונה הילד מקבל על המושג מעגל ובמיוחד  .ג

 על הפאי?

 מעגל/ עיגול/ קוטר/ יחס /פאי המושג  של המשגה .ד

מה לקחת מההמחשה שלקחת בה חלק היום ולאיזה נושאים בחיי היום יום יום ובמתמטיקה הם  .ה

 קשורים?

 

 


