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ֵאילוּ ַתְחּבִיבִים יֵׁש לָכֶם?

ֵאלָה "ֵאילוּ ַתְחבִּיבִים יֵׁש לך?"  ה ֲחבִֵרים לֲַענוֹת ַעל ַהׁשְ 1. בְַּקׁשוּ ֵמֲחִמׁשָ
לֶָהם.  מוֹת וְֶאת ַהַתְחבִּיבִים ׁשֶ כְִּתבוּ ֶאת ַהׁשֵ

 

ם ֶהָחבֵר/ה לִי ֵהם:ׁשֵ ַהַתְחבִּיבִים ׁשֶ

א.

ב.

ג.

ד.

ה.

נֶֶאְמרוּ לָכֶם לְִפי ַהָקֵטגוְֹריוֹת ָהֵאלֶה: 2. ַמיְנוּ ֶאת ַהַתְחבִּיבִים ׁשֶ

לִי לִיַתְחבִּיבִים ׁשֶ לֹא ַתְחבִּיבִים ׁשֶ

3. כְִּתבוּ ֵאילוּ ַתְחבִּיבִים נוָֹסִפים יֵׁש לָכֶם.

יְִהיוּ ַתְחבִּיבִים?  ֲאלוּ ֶאת אוָֹתם ַהֲחבִֵרים: לָָמה ָחׁשוּב ׁשֶ 4. ׁשָ

ם ֶהָחבֵר/ה ְתׁשוּבָהׁשֵ

א.

ב.

ג.

ד.

ה.

חוֹזֶֶרת ַעל ַעצְָמה כַָּמה ּפְָעִמים?                                 5. ַהִאם יֵׁש ִסבָּה ׁשֶ

6. ִאם כֵּן, ָמה ַהִסבָּה? 

7. ַהִאם ַאֶתם ַמְסכִּיִמים ִאָתם? לָָמה?

לָכֶם? 8. ָמֵהן ַהַמְסָקנוֹת ׁשֶ

לָכֶם. ְתפוּ ֶאת ַהכִָּתה בַַּמְסָקנוֹת ׁשֶ צה9. ׁשַ
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ְרֵאלִים ל יְלִָדים יִשְׂ ַתְחּבִיבִים ׁשֶ

לְִפנֵיכֶם: 1. ַהבִּיטוּ בַּלוּח ׁשֶ

ֲעלֵיֶהם כְָּתבוּ ַהיְלִָדים: 2. ַסְמנוּ ֶאת ַהַתְחבִּיבִים ׁשֶ

3. ֵאילוּ ַתְחבִּיבִים נוָֹסִפים צִיְנוּ ַהיְלִָדים?

ר לִלְמֹד ַעל ַהיְלִָדים ֵמַהלוַּח.  ֶאְפׁשָ ה ְדבִָרים ׁשֶ 4. כְִּתבוּ ֲחִמׁשָ
לְֻדגְָמה: ַהְרבֵּה יְלִָדים הוֹלְכִים לְִתנוַּעת ַהנַֹער ַהצוִֹפים.

כַּדוֶּרגֶל  ָקָראֶטה   צִיוּר    כַּדוְּרַסל    

ב ַמְחׁשֵ בּוֹן     ֶחׁשְ ִחיָה    ְׂ ש בִּׁשוּל     

ֲחָדׁשוֹת ֵאלְֶקְטרוֹנִיָקה   רוֹבּוִֹטיָקה   צִלוּם     

כְִּתיבָה ִרקוּד    ֶטנִיס    אוַֹפנַיִם    

שלום, אני משי ואני 
גרה בחיפה. יש לי המון 

תחביבים כמו סריגה, 
התעמלות קרקע, חשבון 

וכדורעף. להתראות.

שלום קוראים לי גלעד 
מויאל. אני תלמיד 
בכיתה ו' בחיפה 

והתחביבים שלי הם 
צילום ואלקטרוניקה.

שמי אורי והתחביבים 
שלי הם לצייר, לשיר, 

לנגן ולצאת לטיולים עם 
החברים שלי בצופים.

היי לכולם, אני גל 
ואני בן שלוש עשרה. 

התחביב העיקרי שלי 
הוא ללכת לצופים 

ולעשות קראטה. 
להתראות.

שמי עדי ואני גרה 

בבנימינה. אני 

לומדת בכיתה ז' 

ואני אוהבת ללכת 

לצופים ולשחות. 

שלום אני רותם ואני 
לומדת בבית ספר 
אלון. התחביבים 

שלי הם בישול, 
ריקוד ושחייה. 

להתראות.

אני אייר ואני לומד בכיתה 
ז'. התחביבים שלי הם 
מחשב, טלויזיה, טניס, 

כדורגל והצופים.

הי, אני אמיר ואני 
גר בקריית טבעון. 

אני לומד בכיתה 
ט' במגמת ריקוד. 

התחביבים שלי הם 
ריקוד כמובן, מוזיקה, 

כדורסל וללכת לים. 
אני אוהב גם לשחק 
במחשב ולדבר עם 

חברים בטלפון.

שמי אורי ואני 
תלמידה בבית ספר 

אלון. אני לומדת 
בכיתה ה' והתחביב 

שלי הוא חשבון.

שמי מיקה ואני בכיתה 
ח'. אני בת 13 

והתחביבים שלי הם ציור 
וריקוד. אני גם אוהבת 
לקרוא ספרים וללכת 
לצופים. בימי שני אני 

הולכת לחוג טיסנאות 
ובשבת אני אוהבת לטייל 

עם המשפחה שלי. ביי 
מיקה.

שמי אורי ואני בן 15. 

התחביבים שלי הם 

לגלוש בים, לצייר 

ולשמוע מוזיקה טובה.

שמי גיא. אני אוהב 
לשחק כדורסל ואני גר 
בחיפה. בימי שלישי אני 

אוהב ללכת לצופים.

 שמי יפתח. אני לומד בכיתה ה' 
ואני גר בקריית ביאליק. יש לי המון 
תחביבים אבל אני הכי אוהב ללכת 
לצופים. אני מקווה שיום אחד נטייל 

בשביל ישראל. להתראות בצופים.

אני אוהבת לעצב בגדים, 
לבשל, לעשות ספורט 

ולרקוד. אני בת 14 ואני 
לומדת בכיתה ט'. יערה.

שלום, אני גיא 
ואני בכיתה ו'. 

התחביבים שלי הם 
לקרוא, לטייל לנגן 
על תופים ולשחות.

שמי נועם ואני לומד בבית ספר 
נהלל. אני הולך לצופים ואוהב 

לשחות בזמן הפנוי שלי.

א.

ב.

ג.

ד.

ה.
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יָמה: ִׂ ְמש

ָרֵאל.  ְׂ בָּה ַתצִיגוּ ֵמיָדע ַעל ְתנוַּעת ַהצוִֹפים בְּיִש ָהכִינוּ בְִּקבוּצָה ַמצֶגֶת ׁשֶ
יֲַעזֹר לָכֶם בְַּהצָגַת ַהֵמיָדע: כְָּרזָה,  ַתֵמׁש בְּכָל ָדבָר ׁשֶ ַאֶתם יְכוֹלִים לְִהׁשְ

יר וְעוֹד.  ּ, ַהצָגָה, כַָּתבַת ֲחָדׁשוֹת, ׁשִ ָתכִינו ִסְרטוֹן ׁשֶ
ימוּ לֵב, ֲעלֵיכֶם לְִהְתיֵַחס לַנְֻקדוֹת ָהֵאלֶה: ִׂ ש

ל ְתנוַּעת ַהצוִֹפים • ַהִהיְסטוְֹריָה ׁשֶ

לָה • ַהְסָמלִים ׁשֶ

ים בָּה? ִׂ • ָמה עוֹש

• ֻעבְדוֹת ְמַענְיְנוֹת

יַַעזְרוּ לָכֶם  ַחלְקוּ בֵּינֵיכֶם ֶאת ַהַתְפִקיִדים, וְָהכִינוּ ֲאבִיזִָרים ׁשֶ
בְַּהצָגַת ַהֵמיָדע.

ְ / ֲאנִי ַמֲעִריכָה לִי: ֲאנִי ַמֲעִריך ַהָמׁשוֹב ׁשֶ

ל ַחבְֵריכֶם וַּמלְאוּ ֶאת ַהָמׁשוֹב. צְפוּ בְַּהצָגַת ַהֵמיָדע ׁשֶ

ם ַהְקבוּצָה: ם ַהְקבוּצָה:ׁשֵ ם ַהְקבוּצָה:ׁשֵ צִיוּן סוִֹפי:ׁשֵ
1 – ַהנָמוּךְ בְּיוֵֹתר

4 – ַהגָבוַֹה בְּיוֵֹתר

  ִהְתיֲַחסוּ לִַהיְסטוְֹריָה 
ל ַהְתנוָּעה?   ׁשֶ

   1 – ְמַעט ְמאוֹד ּפְָרִטים
   4 – כָּל ַהּפְָרִטים ַהִהיְסטוִֹריִים 

ּ ֲעלֵיֶהם ָקָראנוּ וְלַָמְדנו          ׁשֶ

  ִהְתיֲַחסוּ לְַסָמלִים 
ל ַהְתנוָּעה?   ׁשֶ

   1 – לְֵסֶמל ֶאָחד בְִּקצָָרה
   4 – לְכָל ַהְסָמלִים ִעם ּפְָרִטים ַרבִּים

  ִהְתיֲַחסוּ לְָמה 
ים בְַּתנוָּעה? ִׂ   עוֹש

   1 – ְמַעט ְמאוֹד 
   4 – בְֵּפרוּט ַרב

  ִהצִיגוּ ֻעבְדוֹת ַעל ַהְתנוָּעה?
ֵתי ֻעבְדוֹת וַָמָטה    1 – ׁשְ

   4 – ָחֵמׁש ֻעבְדוֹת וַָמֲעלָה

ַתְתפוּ בְַּהצָגַת      כֻּלָם ִהׁשְ
וֶה: כֵּן / לֹא   ַהֵמיָדע בְּאֶֹפן ׁשָ

  ָהֲאבִיזִָרים ָעזְרוּ לְַהצָגַת 
צה  ַהֵמיָדע? כֵּן / לֹא
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ית? ַהִאם יֵׁש צוֵֹרךְ בְִּקיוּם ְסָקִרים ָהעוְֹסִקים  9. ָמה ַדְעְתכֶם ָהִאיׁשִ
בֵּין בָּנִים וּבָנוֹת? לָָמה?     בֶַּהבְֵדלִים ׁשֶ

ֲהכִי  כְִּתבוּ כַָּתבָה לְִעתוֹן בֵּית ַהֵסֶפר אוֹ ּפוְֹסט לְֲאַתר ַהכִָּתה ַעל ַהתוֹצָָאה ׁשֶ
ּפְֻרַסם בִָּעתוֹן גְלוֹבְּס. ָרֵאל ׁשֶ ְׂ ִענְיְנָה ֶאְתכֶם בֶַּסֶקר ַעל חוּגִים וִילִָדים בְּיִש

יָמה: ִׂ ְמש

ְַּהֲאזָנָה ב

ימוֹת בַּכִָּתה. ִׂ ★ לְָהבִין הוָֹראוֹת לְִמש
יָחה וּבְַהצָגַת ֵמיָדע. ִׂ ★ לְָהבִין ֶאת רֹב ַהֵמיָדע בְּש

ְִּדבּוּר ב

ל ַתְחבִּיבִים  ר ׁשֶ ֵאלוֹת וְתוֹצְאוֹת ְסָקִרים בְֶּהְקׁשֵ יָחה ַעל ׁשְ ִׂ ַתֵתף בְּש ★ לְִהׁשְ
    וְחוּגִים.

ל: ַמדוַּע יְלִָדים הוֹלְכִים לְחוּגִים?  ֵאלוֹת וְלֲַענוֹת ֲעלֵיֶהן. לְָמׁשָ אֹל ׁשְ ★ לִׁשְ
    לְכַָמה חוּגִים ַאֶתם הוֹלְכִים?

נוֹצַר בְִּעְקבוֹת ֶקַטע ֵמיָדע. ★ לְַהצִיג בְִּפנֵי ַהכִָּתה גְָרף ׁשֶ
ל בְַּעד וְנֶגֶד ַעל ַתְחבִּיבִים וְחוּגִים בְּיַַחס לְבָנִים וּבָנוֹת. ַתֵתף בְִּדיוּן ׁשֶ ★ לְִהׁשְ

.ּ לָנו ָרֵאל וּבֵין יְלִָדים בְִּמקוֹם ַהְמגוִּרים ׁשֶ ְׂ ווֹת בֵּין יְלִָדים בְּיִש ★ לְַהׁשְ

ְִּקִריָאה ב

ימוֹת. ִׂ ★ לְִקרֹא וּלְָהבִין ַהנְָחיוֹת לְִמש
ל גְָרף. ★ לְִקרֹא וּלְָהבִין תוֹצָאוֹת ׁשֶ

★ לְִקרֹא וּלְָהבִין ֶאת ָהַרְעיוֹן ַהֶמְרכָּזִי וְֶאת ַהּפְָרִטים ַהתוְֹמכִים בִּגְָרִפים 
ל ֶסֶקר.     וְִקְטֵעי ֵמיָדע ַהְמָתֲאִרים תוֹצָאוֹת ׁשֶ

★ לְַאֵתר ֵמיָדע בְִּקִריָאה ְמַרְפֶרֶפת.

ֲאַנְחנּו ְּכָבר יֹוְדִעים...
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