
כיתה ד –הפנייה לאתרים ברשת  

  
פתקית למורה   

הפעילות/תבנית 
 בספר

 עמוד בספר
 

 שער בעלי חיים  

  
של בעלי חיים צורכי קיוםלמקור מידע בנושא   

בבית גידול מלאכותי מומלץ לפנות לתקנות של פינת חי 
 ופינת ליטוף, אתר המשרד להגנת הסביבה.

 

חושבים ועושים 
 טכנולוגיה

בונים בית גידול 
מלאכותי לבעלי 

 חיים 

 עמוד 15

  
 מומלץ פתרונות ומציאת טכנולוגית בבעיה להתנסות

לפנות  לפעילות  בית לחיית מחמד , אתר מוזיאון המדע 
.ירושלים, בלומפילד ש"ע  
 

 ועושים חושבים
 טכנולוגיה

 גידול בית בונים
 לבעלי מלאכותי

 חיים

15עמוד   

  
התאמה של בעלי חיים  הנושא לביסוס הלמידה של  

 ,בית הגידול תלפעילו  לפנות מומלץ החייםלסביבת 
 .הסביבה להגנת המשרד, סבבה אתר

 

התאמות 
 לסביבות חיים

24עמוד   

 התאמות של בעלי חיים לסביבהלמקור מידע אודות 
מומלץ לפנות לפעילות בעלי חיים והתאמות לסביבות 

 חיים, אתר טיולי של חברת למטייל.
 
 

26עמוד  מותאמים לסביבה  

תפקידו של האדם בהגנה ודאגה לבעלי חיים  להכרת
מבויתים מומלץ לפנות  לפעילויות מגנים על בעלי חיים, 

הסביבה. להגנת , המשרדסבבה אתר  
 

28עמוד  ביות בלי חיים  

למקור מידע אודות הנושא בעלי חיים מבויתים מומלץ 
לפנות  לחיות המחמד שברשותנו זקוקות להגנה,  אתר 

.הסביבה להגנת המשרד ,סבבה  
 

29עמוד  בעלי חיים והאדם  

  
להבנת עקרונות המיון ושיום בעלי החיים מומלץ לפנות 

למצגת  מצגת טקסונומיה, אתר קמפוס טבע, 
אביב.-תל אוניברסיטת  

 

פתיחה: שפע של 
 מינים עושים סדר

34עמוד   
 
 

   
 מחלקת החרקים והתועלת לאדםלהרחבת הידע אודות 

מומלץ לפנות  למצגת ולפעילות פרפרים פעילים להגנת 
 הסביבה, אתר סבבה, המשרד להגנת הסביבה

 
 

39עמוד  חרקים והאדם  

 הנזק או התועלת של חרקים לאדםלמידע אודות 
תועלת הדבורים בהאבקת קטע המידע ל  מומלץ לפנות

אתר   ,הדבש שהן מייצרותצמחים למזון גבוהה משווי 
 .הידען

 

 חרקים והאדם
 שאלות סיכום

40עמוד   

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0615.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0615.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0615.pdf
http://www.mada.org.il/activities/pet_house
http://kids.gov.il/sababa/pages/home/act_home1.html
http://kids.gov.il/sababa/pages/home/act_home1.html
http://www.tiuli.com/animal_search.asp
http://www.tiuli.com/animal_search.asp
http://www.tiuli.com/animal_search.asp
http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/green_guide.pl?Id=6&SectionId=2
http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/green_guide.pl?Id=6&SectionId=2
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4072
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4072
http://earthweb.tau.ac.il/content/taxonomy-slideshow
http://kids.gov.il/sababa/pages/butterfly.html
http://kids.gov.il/sababa/pages/butterfly.html
http://kids.gov.il/sababa/pages/butterfly.html
http://www.hayadan.org.il/bees-benefites-140706
http://www.hayadan.org.il/bees-benefites-140706
http://www.hayadan.org.il/bees-benefites-140706


  
פתקית למורה   

הפעילות/תבנית 
 בספר

 עמוד בספר

 

 מומלץ לפנות  מגוון המינים במחלקת הרכיכותלהכרת 
לדף הפתיחה רכיכות שבאתר אאוריקה  ולבחור פעילויות 

מים.  ומקורות מידע מתאי  
 

43עמוד  קבוצת הרכיכות  

 מומלץ לפנותמגוון המינים במחלקת הדגים להכרת 
לדף הפתיחה  דגים  שבאתר אאוריקה ולבחור פעילויות 

 ומקורות מידע מתאימים.  
 

 מחלקת הדגים
 
 
 

48עמוד   

 מומלץ לפנות, במחלקת הזוחלים המינים מגוון להכרת
 דף הפתיחה זוחלים שבאתר אאוריקה

ולבחור פעילויות ומקורות מידע מתאימים.     
  

 עמוד  מחלקת זוחלים
54 

 
 

 
 מומלץ לפנות, העופות במחלקת המינים מגוון להכרת

לדף הפתיחה עופות  שבאתר אאוריקה ולבחור פעילויות 
 ומקורות מידע מתאימים.  

 

58עמוד  מחלקת העופות  

 
 מומלץ לפנות, היונקים במחלקת המינים מגוון להכרת

לדף הפתיחה יונקים שבאתר אאוריקה ולבחור פעילויות 
 ומקורות מידע מתאימים.  

  

    63עמוד מחלקת היונקים

למקורות המידע  מומלץ מינים  תהכחדבנושא  מידעל
 הבאים:

  החברה להגנת הטבע אתר, יונקים בסכנת הכחדה. 
  אתר סבבה, המשרד הכחדה בישראלמינים בסכנת ,

 להגנת הסביבה.
 אתר הספר האדום: מינים בסכנת הכחדה בישראל  ,

 החברה להגנת הטבע
  
 

שומרים על כדור 
-פיתוח בר -הארץ
 קיימא

67עמוד   

 שער טכנולוגיה  

 
להתנסות בפתרון בעיה טכנולוגית  מומלץ לפנות  

לפעילות בית לחיית מחמד , אתר  מוזיאון המדע ע"ש 
.ירושלים בלומפילד,  

 

 תת פרק
יש בעיה? אז איך 

 פותרים אותה?

88עמוד   

 שער אוויר ומים  
השימוש במים במגזרים על להצגת נתונים עדכניים 

השונים מומלץ לפנות למקור המידע צריכת מים, אתר 
 הילדים של רשות המים.

 
  

אילו שימושים 
 עושים במים?

139עמוד   

)תעשיה,  השימוש במים במגזרים השוניםלהצגת 
חקלאות, בית( באמצעות גרף עוגה,  מומלץ לפנות  

 למצגת  המים בטבע ובישראל, שקף 11, אתר מקורות. 
  

140עמוד  משתמשים במים  

http://eureka.org.il/tag/%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA/
http://eureka.org.il/tag/%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA/
http://eureka.org.il/tag/דגים
http://eureka.org.il/search/?q=זוחלים
http://eureka.org.il/tag/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://eureka.org.il/tag/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://eureka.org.il/search/?q=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://eureka.org.il/search/?q=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://www.teva.org.il/?CategoryID=197&SearchParam=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%94
http://www.teva.org.il/?CategoryID=197&SearchParam=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%94
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4193
http://www.teva.org.il/?CategoryID=913
http://www.mada.org.il/activities/pet_house
http://www.mada.org.il/activities/pet_house
http://www.water.gov.il/Children/Water/Pages/Water-Consumption.aspx
http://www.water.gov.il/Children/Water/Pages/Water-Consumption.aspx
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/StudentsDocs/TheWaterInIsrael.pdf
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/StudentsDocs/TheWaterInIsrael.pdf


  
פתקית למורה   

הפעילות/תבנית 
 בספר

 עמוד בספר

 

  

השפעת האדם על איכות המים להעמקת הידע בנושא 
  למצגת לפנות מומלץ, ופתרונותבעיות  - ומחסור במים

 , אתר מקורות.16-25שקפים  ,המים בטבע ובישראל
  

שומרים על כדור 
פיתוח בר  -הארץ
 קיימא

142עמוד   

מומלץ  בטבע המיםמחזור להצגת ייצוגים גרפיים של 
 לפנות למאגר תמונות ברשת מחזור המים בטבע.

 

מחזור המים 
 בטבע

188עמוד   

 חלוקת אספקת המים במדינה, ם  להעשרה בנושאי
 למצגת   לפנות , מומלץמפלס הכנרת, הקו האדום

אתר , 26-44שקפים   ,המים בטבע ובישראל
 .מקורות

  כלוסיית דרכים נוספות לאספקת המים לאו להכרת
המים בטבע  למצגת  לפנות ה מומלץהמדינ

 אתר מקורות. ,45-50", שקפים ובישראל
 

האם המים 
 יספיקו?

193עמוד   

  
מחסור מים ודרכים לחסכון במים להרחבת הנושא 

  וכן  משתמשים במים לפעילויות לפנות מומלץ בבית
 .הסביבה להגנת סבבה, המשרדאתר  ,חידוןל

 

שומרים על כדור 
-פיתוח בר -הארץ
 קיימא

)מונעים מחסור 
 במים(

194עמוד   

 שער גוף האדם  

  
למאגר  לפנותמומלץ  מבנה גוף האדםללימוד הנושא 

התמונות ברשת בקישור מבנה גוף האדם  ולבחור 
 תמונות מתאימות. 

 

היכן נמצאים 
 האיברים?

205עמוד          

  
 מומלץ  הרגלים לשמירה על העורלהרחבת הידע בנושא 

אתר  , מניעת נזקי שמש שאלות ותשובות למדור  לפנות
 ן.בסרט למלחמה האגודה

 

שומרים על 
בריאות העור )ליד 

 נזקי השמש(

218עמוד   

   
להרחבת המידע בנושא יציבה נכונה מומלץ לפנות לקטע 

 המידע יציבה נכונה,  ספריה הווירטואלית, אתר מטח. 
 

 
 

 משימת סיכום 
 יציבה נכונה

246עמוד   

 תרומת פעילות גופנית לבריאותלמקורות מידע בנושא 
מומלץ לפנות לקטע המידע פעילות גופנית כדרך חיים,  

ח.אתר מט הספרייה הווירטואלית,  
 

פעילות גופנית 
 תורמת לגוף

247עמוד   

 

http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/StudentsDocs/TheWaterInIsrael.pdf
https://www.google.co.il/search?hl=iw&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=657&q=%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2&oq=%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2&gs_l=img.12...0.0.4.42367.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac..64.img..3.22.2258.nohHFneUE9U
https://www.google.co.il/search?hl=iw&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=657&q=%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2&oq=%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2&gs_l=img.12...0.0.4.42367.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac..64.img..3.22.2258.nohHFneUE9U
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/StudentsDocs/TheWaterInIsrael.pdf
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/StudentsDocs/TheWaterInIsrael.pdf
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/StudentsDocs/TheWaterInIsrael.pdf
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/StudentsDocs/TheWaterInIsrael.pdf
http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/green_guide.pl?Id=3
http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/green_guide.pl?Id=3
http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/green_guide.pl?Id=3&SectionId=3
http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/green_guide.pl?Id=3&SectionId=3
https://www.google.co.il/search?q=%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94+%D7%92%D7%95%D7%A3+%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D&biw=1280&bih=657&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiDmerykKXJAhUHuRQKHWoIBV4Q_AUICCgB&dpr=1
http://kid.org.il/FaqItems.asp?subject_id=19
http://kid.org.il/FaqItems.asp?subject_id=19
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7682
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7682
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5626
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5626

