
מורים יקרים,                                                                                    25.4.2020

מתחדשים שוב!

בקרוב עומדות לצאת לאור יחידת לימוד חדשה במדע וטכנולוגיה לכיתה ב.
ביחידת הלימוד שלוש חוברות: סביבת חיים, חומרים סביב והשיניים שלנו. 

החוברות עומדות לצאת בקרוב במהדורה דיגיטלית.
יחידת הלימוד נמצאת בתהליכי אישור מתקדמים.

 

ומה ביחידת הלימוד?

חוברת א: סביבת חיים
  - החוברת עוסקת בהיכרות עם מאפייני הסביבה שבה שאנו חיים
סביבה שבה מגוון של יצורים חיים ומרכיבים דוממים שיחד יוצרים 

סביבות חיים מגוונות. פרקי החוברת עוסקים בהבחנה שבין יצורים חיים 
לבין שאינם חיים )דוממים( על סמך מאפיינים של  יצורים חיים והצרכים 

שלהם, בביות בעלי חיים וצמחים ובשמירה על הסביבה. 

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

 חֹוֶבֶרת א

ַלַּתְלִמיד/ה

ִּכָּתה ב

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות.

והשיניים שלנו.  סביב   חומרים  חיים,  סביבת  חוברות:  מורכבת משלוש  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
וכן בפיתוח גישה  השיניים שלנו עוסקת בהבניית ידע אודות מבנה השיניים ותפקודן  החוברת 

חיובית ואחריות אישית לבריאות השיניים והחניכיים. 

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות   שלוש 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 
אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 
רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

 חֹוֶבֶרת ג
ַלַּתְלִמיד/ה

ַהִּׁשּנַיִם ֶׁשָּלנּו

ִּכָּתה ב

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

חוברות נוספות בסדרה:

ֳחָמִרים ָסִביב

ְסִביַבת ַחּיִים

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביבללא אישור סופי

חוברות נוספות בסדרה:

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה ב

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ֳחָמִרים ָסִביב

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות.

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
החוברת חומרים סביב עוסקת בהיכרות עם מגוון חומרים, בהתאמה שבין תכונות החומר לשימוש 
ושאינם  חומרים מתכלים  )הצטברות פסולת,  חומרים על הסביבה  להכנת מוצרים, בהשפעת  בו 

מתכלים( ובפתרונות להקטנת המחיר הסביבתי.  

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות   שלוש 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 
אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 
רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.    

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ

ְסִביַבת ַחּיִים

 חֹוֶבֶרת ב
ַלַּתְלִמיד/ה

ללא אישור סופי

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה
ְסִביַבת ַחּיִים

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
החוברת סביבת חיים עוסקת במאפייני חיים, בסביבות חיים טבעיות ומעשה ידי אדם וכן באחריות 

שלנו לשמירה על סביבות החיים.

שלוש החוברות מרחיבות את סביבת הלמידה אל סביבות חוץ כיתתיות ואל המרחב הדיגיטלי.  
החוברות קיימות גם בגרסה דיגיטלית, ובהן שפע של קישורים לפעילויות אינטראקטיביות 
חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר רבים למורים 

)רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ

ֳחָמִרים ָסִביב

לקראת אישור סופי

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 

וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 

לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 

המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 

פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות.

והשיניים שלנו.  סביב   חומרים  חיים,  סביבת  חוברות:  מורכבת משלוש  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 

וכן בפיתוח גישה  השיניים שלנו עוסקת בהבניית ידע אודות מבנה השיניים ותפקודן  החוברת 

חיובית ואחריות אישית לבריאות השיניים והחניכיים. 

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 

 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 

אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 

רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

 חֹוֶבֶרת ג

ַלַּתְלִמיד/ה

ַהִּׁשּנַיִם ֶׁשָּלנּו

ִּכָּתה ב

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

 חֹוֶבֶרת א

ַלַּתְלִמיד/ה

ִּכָּתה ב

משרד החינוך

מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

אגף 
אישור 
ספרי 
לימוד

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ְסִביַבת ַחּיִים

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 

וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 

לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 

המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 

פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 

החוברת סביבת חיים עוסקת במאפייני חיים, בסביבות חיים טבעיות ומעשה ידי אדם וכן באחריות 

שלנו לשמירה על סביבות החיים.

שלוש החוברות מרחיבות את סביבת הלמידה אל סביבות חוץ כיתתיות ואל המרחב הדיגיטלי.  

החוברות קיימות גם בגרסה דיגיטלית, ובהן שפע של קישורים לפעילויות אינטראקטיביות 

חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר רבים למורים 

)רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ
ֳחָמִרים ָסִביב

ללא אישור סופי
הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה ב

משרד החינוך

מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

אגף 
אישור 
ספרי 
לימוד

ֳחָמִרים ָסִביב

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 

וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 

לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 

המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 

פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות.

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 

החוברת חומרים סביב עוסקת בהיכרות עם מגוון חומרים, בהתאמה שבין תכונות החומר לשימוש 

ושאינם  חומרים מתכלים  )הצטברות פסולת,  חומרים על הסביבה  להכנת מוצרים, בהשפעת  בו 

מתכלים( ובפתרונות להקטנת המחיר הסביבתי.  

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 

 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 

אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 

רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.    

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ
ְסִביַבת ַחּיִים

 חֹוֶבֶרת ב

ַלַּתְלִמיד/ה

ללא אישור סופי

משרד החינוך

מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

אגף 
אישור 
ספרי 
לימוד

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

חוברות נוספות בסדרה:

ֳחָמִרים ָסִביב
ְסִביַבת ַחּיִים

לקראת אישור סופי

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה ב

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

 חֹוֶבֶרת א

ַלַּתְלִמיד/ה

ִּכָּתה ב

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה
ְסִביַבת ַחּיִים

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
החוברת סביבת חיים עוסקת במאפייני חיים, בסביבות חיים טבעיות ומעשה ידי אדם וכן באחריות 

שלנו לשמירה על סביבות החיים.

שלוש החוברות מרחיבות את סביבת הלמידה אל סביבות חוץ כיתתיות ואל המרחב הדיגיטלי.  
החוברות קיימות גם בגרסה דיגיטלית, ובהן שפע של קישורים לפעילויות אינטראקטיביות 
חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר רבים למורים 

)רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ

ֳחָמִרים ָסִביב

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביבללא אישור סופי

חוברות נוספות בסדרה:

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות.

והשיניים שלנו.  סביב   חומרים  חיים,  סביבת  חוברות:  מורכבת משלוש  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
וכן בפיתוח גישה  השיניים שלנו עוסקת בהבניית ידע אודות מבנה השיניים ותפקודן  החוברת 

חיובית ואחריות אישית לבריאות השיניים והחניכיים. 

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות   שלוש 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 
אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 
רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

 חֹוֶבֶרת ג

ַלַּתְלִמיד/ה

ַהִּׁשּנַיִם ֶׁשָּלנּו

ִּכָּתה ב

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

חוברות נוספות בסדרה:

ֳחָמִרים ָסִביב

ְסִביַבת ַחּיִים

ללא אישור סופי

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ֳחָמִרים ָסִביב

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות.

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
החוברת חומרים סביב עוסקת בהיכרות עם מגוון חומרים, בהתאמה שבין תכונות החומר לשימוש 
ושאינם  חומרים מתכלים  )הצטברות פסולת,  חומרים על הסביבה  להכנת מוצרים, בהשפעת  בו 

מתכלים( ובפתרונות להקטנת המחיר הסביבתי.  

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות   שלוש 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 
אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 
רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.    

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ

ְסִביַבת ַחּיִים

 חֹוֶבֶרת ב

ַלַּתְלִמיד/ה

לקראת אישור סופי

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

 חֹוֶבֶרת א
ַלַּתְלִמיד/ה

ִּכָּתה ב

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 

וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 

היסודי", משרד החינוך.לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 

המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 

והתנהגויות נכונות.פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והשיניים שלנו.  סביב   חומרים  חיים,  סביבת  חוברות:  מורכבת משלוש  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 

וכן בפיתוח גישה  השיניים שלנו עוסקת בהבניית ידע אודות מבנה השיניים ותפקודן  החוברת 

חיובית ואחריות אישית לבריאות השיניים והחניכיים. 

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 

 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 

אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 

רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

 חֹוֶבֶרת ג
ַלַּתְלִמיד/ה

ַהִּׁשּנַיִם ֶׁשָּלנּו

ִּכָּתה ב

אושר בתאריך: מס׳ אישורמשרד החינוך

לימודספרי אישור אגף 

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

חוברות נוספות בסדרה:

ֳחָמִרים ָסִביב

ְסִביַבת ַחּיִים

ללא אישור סופי
הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה ב

אושר בתאריך: מס׳ אישורמשרד החינוך

לימודספרי אישור אגף 

ֳחָמִרים ָסִביב

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 

וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 

היסודי", משרד החינוך.לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 

המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 

והתנהגויות נכונות.פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 

החוברת חומרים סביב עוסקת בהיכרות עם מגוון חומרים, בהתאמה שבין תכונות החומר לשימוש 

ושאינם  חומרים מתכלים  )הצטברות פסולת,  חומרים על הסביבה  להכנת מוצרים, בהשפעת  בו 

מתכלים( ובפתרונות להקטנת המחיר הסביבתי.  

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 

 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 

אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 

רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.    

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ

ְסִביַבת ַחּיִים

 חֹוֶבֶרת ב
ַלַּתְלִמיד/ה

ללא אישור סופי

אושר בתאריך: מס׳ אישורמשרד החינוך

לימודספרי אישור אגף 

ְסִביַבת ַחּיִיםַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 

וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 

היסודי", משרד החינוך.לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 

המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 

והתנהגויות נכונות. פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 

החוברת סביבת חיים עוסקת במאפייני חיים, בסביבות חיים טבעיות ומעשה ידי אדם וכן באחריות 
שלנו לשמירה על סביבות החיים.

שלוש החוברות מרחיבות את סביבת הלמידה אל סביבות חוץ כיתתיות ואל המרחב הדיגיטלי.  

החוברות קיימות גם בגרסה דיגיטלית, ובהן שפע של קישורים לפעילויות אינטראקטיביות 

חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר רבים למורים 

)רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ

ֳחָמִרים ָסִביב

לקראת אישור סופי



חוברת ב: חומרים סביב
החוברת עוסקת בהיכרות עם מגוון חומרים, המצויים בסביבתם הקרובה 

של התלמידים. פרקי החוברת עוסקים בהיכרות עם תכונות חומרים 
ובהתאמה הנדרשת שבין תכונות החומר לשימוש בו להכנת מוצרים 

ממנו, במצבי הצבירה נוזל ומוצק ובמעבר ביניהם, במחיר הסביבתי של 
שימוש בחומרים ובפתרונות לשמירה על הסביבה. 

חוברת ג: השיניים שלנו
החוברת עוסקת במבנה ובתפקוד השיניים ובדרכים לשמירה על 

בריאות השן. פרקי החוברת עוסקים  במבנה השן, סוגי שיניים, בחלקי 
השן ובאמצעים התנהגותיים וטכנולוגיים לשמירה על בריאות השיניים.  

אנו מזמינים אתכם להכנס לאתר במבט חדש
ולעקוב אחרינו בפייסבוק 

 

בברכה ובריאות טובה
צוות במבט חדש

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות.

והשיניים שלנו.  סביב   חומרים  חיים,  סביבת  חוברות:  מורכבת משלוש  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
וכן בפיתוח גישה  השיניים שלנו עוסקת בהבניית ידע אודות מבנה השיניים ותפקודן  החוברת 

חיובית ואחריות אישית לבריאות השיניים והחניכיים. 

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות   שלוש 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 
אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 
רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

 חֹוֶבֶרת ג
ַלַּתְלִמיד/ה

ַהִּׁשּנַיִם ֶׁשָּלנּו

ִּכָּתה ב

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

 חֹוֶבֶרת א
ַלַּתְלִמיד/ה

ִּכָּתה ב

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה
ְסִביַבת ַחּיִים

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
החוברת סביבת חיים עוסקת במאפייני חיים, בסביבות חיים טבעיות ומעשה ידי אדם וכן באחריות 

שלנו לשמירה על סביבות החיים.

שלוש החוברות מרחיבות את סביבת הלמידה אל סביבות חוץ כיתתיות ואל המרחב הדיגיטלי.  
החוברות קיימות גם בגרסה דיגיטלית, ובהן שפע של קישורים לפעילויות אינטראקטיביות 
חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר רבים למורים 

)רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ

ֳחָמִרים ָסִביב

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביבללא אישור סופי

חוברות נוספות בסדרה:

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה ב

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ֳחָמִרים ָסִביב

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות.

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
החוברת חומרים סביב עוסקת בהיכרות עם מגוון חומרים, בהתאמה שבין תכונות החומר לשימוש 
ושאינם  חומרים מתכלים  )הצטברות פסולת,  חומרים על הסביבה  להכנת מוצרים, בהשפעת  בו 

מתכלים( ובפתרונות להקטנת המחיר הסביבתי.  

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות   שלוש 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 
אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 
רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.    

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ

ְסִביַבת ַחּיִים

 חֹוֶבֶרת ב
ַלַּתְלִמיד/ה

ללא אישור סופי

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

חוברות נוספות בסדרה:

ֳחָמִרים ָסִביב

ְסִביַבת ַחּיִים

לקראת אישור סופי

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה ב

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

חוברות נוספות בסדרה:

 חֹוֶבֶרת א
ַלַּתְלִמיד/ה

ִּכָּתה ב

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה
ְסִביַבת ַחּיִים

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
החוברת סביבת חיים עוסקת במאפייני חיים, בסביבות חיים טבעיות ומעשה ידי אדם וכן באחריות 

שלנו לשמירה על סביבות החיים.

שלוש החוברות מרחיבות את סביבת הלמידה אל סביבות חוץ כיתתיות ואל המרחב הדיגיטלי.  
החוברות קיימות גם בגרסה דיגיטלית, ובהן שפע של קישורים לפעילויות אינטראקטיביות 
חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר רבים למורים 

)רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ

ֳחָמִרים ָסִביב

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביבללא אישור סופי

חוברות נוספות בסדרה:

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות.

והשיניים שלנו.  סביב   חומרים  חיים,  סביבת  חוברות:  מורכבת משלוש  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
וכן בפיתוח גישה  השיניים שלנו עוסקת בהבניית ידע אודות מבנה השיניים ותפקודן  החוברת 

חיובית ואחריות אישית לבריאות השיניים והחניכיים. 

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות   שלוש 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 
אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 
רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.

 חֹוֶבֶרת ג
ַלַּתְלִמיד/ה

ַהִּׁשּנַיִם ֶׁשָּלנּו

ִּכָּתה ב

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

חוברות נוספות בסדרה:

ֳחָמִרים ָסִביב

ְסִביַבת ַחּיִים

ללא אישור סופי

משרד החינוך
מס׳ אישור

אושר בתאריך: 

לימודספרי אישור אגף 

ֳחָמִרים ָסִביב

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי 
וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה 
לאזרחי המאה ה-21. הסדרה מותאמת לתוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר 

היסודי", משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבניה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות.

והשיניים שלנו.  חומרים סביב  חיים,  מורכבת משלוש חוברות: סביבת  ב  לכיתה  הלימוד  יחידת 
החוברת חומרים סביב עוסקת בהיכרות עם מגוון חומרים, בהתאמה שבין תכונות החומר לשימוש 
ושאינם  חומרים מתכלים  )הצטברות פסולת,  חומרים על הסביבה  להכנת מוצרים, בהשפעת  בו 

מתכלים( ובפתרונות להקטנת המחיר הסביבתי.  

המרחב  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות   שלוש 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית,  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  הדיגיטלי. 
אינטראקטיביות חווייתיות ומעניינות. את הסדרה מלווה האתר "במבט חדש", ובו חומרי עזר 
רבים למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד, מערכי שיעור, סרטונים ועוד(.    

חוברות נוספות בסדרה:

ּלנּו ִּנַיִם שׁ ַהּשׁ

ְסִביַבת ַחּיִים

 חֹוֶבֶרת ב
ַלַּתְלִמיד/ה

לקראת אישור סופי

https://mabat.tau.ac.il/
https://www.facebook.com/BemabatHadash/

