
 ף"תשחידון הרצליה 

 מכורה שלי

 :אופקים רחבים
 אומנויות וספורט, מדעים

 ב"תשפ -    חידון



 ברוכים הבאים
 ברוכים הבאים

 לבעלי אופקים רחבים  שיהפוך אתכם עשירה בידע זו מצגת 

 אומנויות וספורט  , מדעים: בתחומי

 ב"הרצליה תשפ             בחידוןולאלופים 
 :כמה כפתורים שיעזרו לכם בהמשךלפניכם 

    :החיצים במקלדת או בעזרת האייקונים המתארים את הנושאיםבין השקופיות בעזרת דפדפו 
 

 :  אייקון של נושא השקופית לדוגמאלשקופית מקושרת בעזרת חיזרו 
 

 :       באמצעותלחזור לדף הנושאים המרכז תמיד תוכלו 

 :         בסרטונים הקישו עללצפות בכדי 

 :  בכדי לצפות במידע באתרים נוספים הקישו על

 :  להאזנה לשירים הקישו על

 הרצליה –סיסמא   אלוןהרצליה  –שם משתמש לדוגמא : והשלימו   : הקישו על בריינפופלצפייה בסרטוני 

 'ויקיפדיה'לערך המבוקש בותגיעו לחצו על       ? לדעת עודרוצים 
 

על קצה המזלג לצורך היכרות ופתיחת צוהר  היתההאומנים והדמויות , התמונות, חשוב להדגיש כי בחירת השירים

או לוותר על דמות כזו או  , ללא ספק אפשר היה לבחור בעוד דמויות חשובות או בעבודות אומנות שונות. לנושאים

 .  או על שיר כלשהו, אחרת

 .ונושאים שיהיו במעגל למידה רחב יותר, בהמשך נפרט גם נושאים שבהם נתמקד בחידון
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 על שלושה דברים העולם עומד

 מכורה שלי

ם  עֹולָׁ ִרים הָׁ בָׁ ה דְׁ לשָׁ  ...עֹוֵמדַעל שְׁ

ִליֵאל אֹוֵמר ן ַגמְׁ עֹון בֶּ ן ִשמְׁ ם עֹוֵמד: ַרבָׁ עֹולָׁ ִרים הָׁ בָׁ ה דְׁ לשָׁ ַעל  , ַעל שְׁ
ֱאַמר נֶּ לֹום שֶּ ַעל ַהשָׁ ת וְׁ ֱאמֶּ ַעל הָׁ ַפט   (:`זכריה ח) ַהִדין וְׁ ת ּוִמשְׁ ֱאמֶּ

ם ַשֲעֵריכֶּ טּו בְׁ לֹום ִשפְׁ  (ח"י`, משנה אבות א) שָׁ

:  אֹוֵמר( ל"חז –פה מחכמי התורה שבעל הראשון )שמעון הצדיק 

ם  עֹולָׁ ִרים הָׁ בָׁ ה דְׁ לשָׁ ה , עֹוֵמדַעל  שְׁ ה  ַעל ַהּתֹורָׁ ֲעבֹודָׁ ַעל הָׁ ַעל   וְׁ וְׁ

ִמילּות  ִדים גְׁ  (מסכת אבות, משנה)ֲחסָׁ

שתי  ואולי אלו ! ?...מה גובר על מה! ?...המועדףמהו המשולש 

מחלוקת ערכית האפשרויות ושתיהן עומדות זו מול זו ומבטאות 

 !  ?השלם או שאולי דווקא השילוב ביניהם הוא גדולה 

 על שלושה דברים

 גולדברגלאה  :מילים

 לבנוןאריה  :לחן
 

 הדייג היורד ליםאמר 

 -על שלושה דברים העולם קיים

 חופי היבשתעל , על מי הימים

 .ועל דגי המצולה העולים ברשת
 

 :מחרשהאמר האיכר המוביל 

 -עומד העולם על דברים שלושה

 גשמי שמיםעל , על אדמת השדות

 ועל לחם מוצא בזיעת אפיים
 

 האמן בביתו הבודדאמר 

 :על שלושה דברים העולם עומד

 ,יפי הטבעעל , על ליבו של אדם

 וצבעעל ביטוי הדברים בצליל 
 

 :האדם הפוקח עיניו אמר 

 -עושרו של עולם מה נפלא ומה רב

 נלכד בלבי כברשת בוקרבוקר 

ואורות  , היבשתהמצולה , העולם ומלואו

 ,וחוליןוצללים  וחגים 

 ומילים וצלילים ושדות שיבולים

 .הקשתוכל צבעי 

 הדודאים/ על שלושה דברים 

 יגאל בשן/ על שלושה דברים 

https://www.youtube.com/watch?v=DOyeemRMEYM
https://www.youtube.com/watch?v=u5f8XFwt8_A


 על שלושה דברים העולם עומד

 מכורה שלי

ידוע   הינדי מיתוס

קובע שכדור הארץ  

ניצב על גבו של  

העומד על  , צב ענק

 .ארבעה פילים

אחד " אטלס"

מהענקים היוונים  

על  , שמרדו באלים

פי המיתולוגיה  

נושא את  , היוונית

כיפת השמים על  

 .כתפיו

 :"אטלס"פירוש המילה 
 'ספר מפות' –אטלס •

'  זה שסבל' –אטלס •

פירוש מתאים  , ביוונית

לסיפור המיתולוגיה בו  

נאלץ לשאת על " אטלס"

 כפיו את השמים לנצח

החוליה  ' –אטלס •

בעמוד  ' העליונה

זו  , השדרה שלנו

הנושאת עליה את 

 .הראש
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 תוכן העניינים

 ספורט אומנויות מדעים
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 מדעים

 פיזיקה וחלל
,  כימיה, רפואה

 וביולוגיה
 איכות הסביבה גיאוגרפיה

 מתמטיקה
המחשב-ומדעי  
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 פיזיקה וחלל

קּום  יְׁ

קּום וכל מה , העולם כולוהוא  .והזמןהוא כל החלל  יְׁ

,  ך"המילה הזאת מופיעה שלוש פעמים בתנ. שנמצא בו

אלוהים מסביר את . ושתיים מהן בסיפור נוח והתיבה

ָמִחיִתי ֶאת ָכל ַהְיקּום ֲאֶשר ָעִשיִתי ֵמַעל ְפֵני  : "כוונותיו

בסיפור המבול העולם נשאר  (. 4', בראשית ז" )ָהֲאָדָמה

היא   ,"היקום"ה. ומי שמושמד הם היצורים החיים, על כנו

שגם בה נהוג , למילה לועזית חשובהמילה מקבילה 

שפירושה  ' יוונית'קוסמוס היא מילה . קֹוסמֹוס: להשתמש

אלא גם  , אינו רק מה שיש היקוםכלומר . סדר וארגון

מצייר   –גוך וינסנט ואן   . החוקים והסדר הקבוע המארגן אותם

 את גרמי השמים
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 פיזיקה וחלל

 חלל

 גלקסיות :שמימיים גופים בין הקיים מרחבה הוא ,החלל

  הדקה האוויר שכבת בו המקום הוא החלל .וכוכבים

 זו אוויר שכבת ,בעצם ."נגמרת" ,הארץ כדור את המקיפה

 בגובה שעולים ככל דלילה נעשית אלא ,נגמרת ממש לא

  למחצית יורדת הזו  האוויר שכבת .הארץ כדור פני מעל

 ממשיכה היא וכך הים פני מעל מ"ק כשבעה מגודלה

 של בגובה המצוי קרמן שקו הוסכם .שעולים ככל להידלדל

 את רשמי באופן יציין הים פני גובה מעל קילומטר 100

 . החיצון החלל תחילת

 חלל

 מזי כהן ולהקת גזוז –חללית 

  ציחצוח-חיי יום יום בחלל

 שיניים

 שינה -חיי יום יום בחלל  

חפיפת   –חיי יום יום בחלל 

 שיער

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=3Tgd_30fqQg
https://news.walla.co.il/item/2630404
https://www.youtube.com/watch?v=UyFYgeE32f0
https://www.youtube.com/watch?v=M1lPU0nYb3s
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 פיזיקה וחלל

ִסיָׁה ַלקְׁ   גָׁ
   הָגַלְקִסָיה  .שלנו השמש כמו כוכבים מיליארדי בו שיש בחלל עצום אזור היא ָגַלְקִסָיה

  זה יחד קשורים שהם כך ,ביניהם כבידה בקשר שמצויים כוכבים של אוסף בעצם היא

  חורים מצויים הגלקסיות מרבית במרכז .יחדיו כולם וסובבים (המשיכה בכח) לזה

  מאות קיימות ביקום .שלהם העצום המשיכה כוח הוא אותם שהמאפיין שחורים
   .גלקסיות מיליארדי

  צלחת כמו נראית גלקסיה כלל בדרך .אותן לאתר ניתן משוכללים טלסקופים בעזרת
 .הכוכבים הן הללו הנקודות  .בנקודות זרועה ושקופה שטוחה ,גדולה
  לגלקסיית שייכת שלנו השמש מערכת .שונים בגדלים גלקסיות מיליארדי יש בחלל
 .כוכבים מיליארד 200-מ למעלה שבה החלב שביל

   :עיקריות צורות לשלוש מתחלקות הגלקסיות
  רבה וכמות צעירים מכוכבים מורכבות והן סימטרית לא צורתן סימטריות-א גלקסיות•

 .ואבק גז של
  יותר בוגרים כוכבים מכילות הן .דיסקית כמו היא שצורתן ספיראליות גלקסיות•

 .זו לקבוצה משתייכת ,שלנו הגלקסיה ,החלב שביל גלקסיית .ואבק גז ופחות
  יחסית קטן ממספר מורכבות והן שטוח או עגול כדור שצורתן אליפטיות גלקסיות•

 .ואבק גז ומעט זקנים כוכבים של

 גלקסיה

 גלקסיות

 M101גלקסיה  

 הדמיית שביל החלב

 שביל החלב

 שביל החלב

 ברי סחרוף –חלליות 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%94
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_2954/
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_2895/
https://www.youtube.com/watch?v=Fcetyuz8uKA
https://www.youtube.com/watch?v=m87iJUQme6w
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 פיזיקה וחלל

 מערכת השמש

  את לכת כוכבי שמונה מקיפים שבה ,לכת כוכבי של מערכת זוהי

 הללו הלכת כוכבי שמונת .שלהם הכבידה לכוחות בהתאם השמש

 ארבעת  .מעגלי במסלול אותה מקיפים והם לשמש לווינים הם
   .יותר הרחוקים מארבעת קטנים לשמש הקרובים הלכת כוכבי
 גם סובבים השמש את שסובבים הלכת כוכבי שמונת מלבד

   .אסטרואידים שנקראים גופים ומספר (ננסיים) קטנטנים כוכבים
 .עצמם משל ירחים יש לחלקם
  על נמצאת והיא ,שנה מיליארד 4.5כ־ לפני נוצרה השמש מערכת

 200 -מ למעלה שמכילה החלב שביל גלקסיית מזרועות אחת

 .כוכבים מיליארד

 ,עצמה השמש הוא השמש מערכת של הדומיננטי המרכיב

 .כולה המערכת של הידועה מהמסה 99.86% שתופסת
 מערכת השמש: ויקיפדיה

 מערכת השמש –פופ -בריין

 (לא בקנה מידה)מערכת השמש 

 אילנית/ לכל אדם כוכב 

 אדם/ בלדה בין כוכבים 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_530/
https://www.youtube.com/watch?v=ECfSONXTy-M
https://www.youtube.com/watch?v=rpPk6Y3vth4
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 כוכבי הלכת במערכת השמש
מבוססים על שמות האלים   שמות כוכבי הלכת במערכת השמש בעולם המערבי

  .היווניתוהמיתולוגיה  הרומיתמהמיתולוגיה 

 . הרחוקים יותרמארבעת כוכבי הלכת הקרובים לשמש קטנים ארבעת 
 . הקרוב ביותר לשמשהרמס הוא / מרקורי =חמהכוכב . 1
 . הארץ זאת כי גודלם דומההאח של כדור כוכב גם אפרודיטה נקרא /ונוס =נוגה. 2
 .  כדור הארץ שלנוהשלישי הוא הכוכב . 3
 נקרא כך בשל צבעו האדמדם שנגרם מרמות הברזל ארס  / מארס =מאדים. 4

 .הגבוהות המרכיבות אותו    
 :הארבעה הנוספים רחוקים בהרבה מהשמש ולכן קר בהם הרבה יותר

 מסביבו מסתובבים עשרות . כוכב הלכת הגדול ביותרזאוס הוא / יופיטר =צדק. 5

 שנים  על פניו משתוללת מיליוני . שאת חלקם גילה המדען גלילאו גליליירחים     

 .על החוק והצדקשם אל במיתולוגיה היוונית שממונה -על, יופיטר. סערה אדירה    
 .שעשויות מגושי סלע וקרחמקיפות אותו טבעות   קרונוס/  סאטורן=שבתאי. 6
 כוכב המוקף בטבעות אפורות קטנות, אוראנוס=ןאורו. 7
 .כוכב הלכת הרחוק ביותר במערכת השמשפוסידון הוא / נפטון =רהב. 8

 חמה. 1

 מערכת השמש

 נוגה. 2

 מאדים. 4

 צדק. 5

 שבתאי. 6

 נפטון. 8

https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_2843/
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_873/
l.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_525/
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_524/
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_529/
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_527/
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 כדור הארץ
  בגודלו החמישי ,השמש במערכת השלישי הלכת כוכב הוא (ארץ או) הארץ כדור

 .הארציים הלכת כוכבי ארבעת מבין הגדול הוא .במערכת
 לאחר שנים כמיליארד כעבור רק אבל .שנים מיליארד 4.5-כ לפני נוצר הוא

  ואז באוקיינוסים הופיעו החיים .הראשונים החיים התאים בו הופיעו היווצרותו

  שעליו לאדם המוכר היחיד השמימי הגורם הוא כיום .השטח פני על גם השפיעו

  הארץ כדור של המדויק המרחק בזכות קורה זה . כלשהן חיים צורות יש

  כי הארץ כדור פני-על מתאפשרים החיים .מידי רחוק ולא מידי קרוב לא ,מהשמש

  הארץ כדור את העוטפת האטמוספירה בנוסף .זאת מאפשרת שבו הטמפרטורה

   .מסננת היא אותה מזיקה קרינה מפני עליו ומגנה יברח לא השמש שחום שומרת

  חיוני גז .החיים היצורים לרוב חיוני גז שהוא חמצן היא ממנה חמישית ,בנוסף

  הארץ מכדור רבעים כשלושה .הפחמן הוא באטמוספירה המצוי נוסף לחיים

 כדור מכונה הללו המים כל בגלל .חיים של לקיומם הם גם שנחוצים מים מכוסים

   ."הכחול הלכת כוכב" גם הארץ
  במסלול מסתובב הוא השמש וסביב עצמו של הציר סביב מסתובב הארץ כדור

  כדור של הסיבוב ציר של ההטיה בשל נגרמות השנה עונות .אליפסה בצורת

   .השמש סביב סיבובו מסלול לעומת עצמו סביב הארץ

 כדור הארץ והיקום –סרטון 

 כדור הארץ –ויקיפדיה 

 כדור הארץ –פופ -בריין

 כדור הארץ

 סדרי גודל של הכוכבים –סרטון 

 כיצד נוצר כדור הארץ –סרטון 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_872/
https://www.youtube.com/watch?v=GOQsrjb1pQY
https://www.youtube.com/watch?v=q1mkjkTqg0Y
https://www.youtube.com/watch?v=L6nzniWbeCs
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 השמש
 פני על שחי מי ולכל ,האדם בני ,שלנו לחיים האנרגיה מקור היא השמש

  בעצם היא השמש .שלנו העיקרי האור מקור גם היא השמש קרינת .האדמה

  הרב מרחקה בשל קטנה לנו נראית היא  .הארץ לכדור ביותר הקרוב כוכב

  המרחק למרות .הארץ מכדור מיליון פי גדולה היא בעצם אבל הארץ מכדור

  שעל לטמפרטורה אחראית והיא הרב חומה את מרגישים אנחנו שלה הרב

 5000 של היא הטמפרטורה השמש של החיצונית בשכבה .הארץ כדור פני
   .יותר הרבה גבוה החום השמש ובליבת מעלות
   .והליום מימן הם ברובה השמש את המרכיבים הגזים
 במהלך שונות בזוויות בו תפגע שהשמש לכך גורמת הארץ כדור הטיית

  על משפיעה ,השנה עונות את קובעת השמש .השנה עונות נוצרות וכך השנה
   .המים מחזור ועל האוויר מזג

  והיא העמידה בגיל שהיא עליה ונאמר שנים מיליארד 4.5-כ קיימת השמש
 .שנה מיליארד כחמישה עוד תתקיים

 מערכת השמשלסרטון 

 השמש: ויקיפדיה

 השמש -פופ -בריין

 מבנה השמש

עומר  / לעולם בעקבות השמש

 אדם

"/  זריחת השמש"להקשבה 

 היידן

עֹון  " ִגבְׁ ש בְׁ מֶּ שֶּ

ק   ֵעמֶּ יֵָׁרַח בְׁ דֹום וְׁ

לֹון  "  ַאיָׁ
 (ב"פסוק י' פרק י, ספר יהושע)

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_94/subjects_532/
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/astrophysics/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%E2%80%93-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9
https://www.youtube.com/watch?v=Cmmlg6LcYjU
https://www.youtube.com/watch?v=bdUcmDovsDw
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 הירח
 הירח .במעט רק ממנו קטן והוא ,הארץ כדור של היחיד הטבעי הלווין הוא הירח

  לקרבתו הודות  .שלו המדעי המינוח הוא "לונה"ו בעברית סהר או לבנה גם נקרא
   .טלסקופ או משקפת ללא בקלות לראותו יכולים אנו הארץ לכדור הירח של הרבה
 הנחיתה .עליו דרכה אדם ורגל אליו נשלחו אדם שבני היחיד השמים גרם הוא הירח

  החלל תוכנית במסגרת שנה 50 לפני התבצעה הירח על הראשונה המאוישת

  ניל האסטרונאוט הנחית זו במשימה 1969 בשנת 11 אפולו במשימת האמריקאית

 הנשר ,השלווה בסיס כאן ,יוסטון" ודיווח הירח על 11 אפולו החללית את ארמסטרונג

  כף את שהציב הראשון לאדם והיה מהחללית יצא הוא כ"אח שעות ומספר ."נחת

 זהו" היו זה מיוחד ברגע אמר שארמסטרונג הראשונות המילים .הירח קרקע על רגלו
  ."לאנושות ענקית קפיצה ,לאדם קטן צעד
  לאט ,בזמן ובו ,באוקיינוסים והשפל הגאות לתופעת גורם הירח של הכבידה כוח

  את ומאט הארץ כדור סביב הירח סיבוב את מאיץ הוא ,בהתמדה אבל ,בעדינות
   .עצמו סביב הכדור סיבוב
  .תרבויות של רב במגוון שונים ובסיפורים באגדות מופיע הירח
  שילוב על המבוסס העברי השנה לוח  .הירח מחזור על מבוססים שונים שנה לוחות

 .הירח מחזור על רק מבוסס המוסלמי השנה ולוח ,השמש ומחזור הירח מחזור של

 הירח: ויקיפדיה

 הירח: פופ-בריין

 –האסטרונאוט ניל ארמסטרונג 
 האדם הראשון שדרך על הירח

הכוכבים הם הילדים של  

 יונתן גפן/ הירח

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%97
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_526/
https://www.youtube.com/watch?v=GMnxmsXydGY
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בים  ּכֹוכָׁ
אבל אנחנו עצמנו חיים  , נהוג לומר שהכוכבים נמצאים בשמים

 . "ארץ"הנקרא , על כוכב

עם  , הכוכבים נבראו ביום הרביעי, פי סיפורי המקראעל 
 ".המאור הקטון"ו" המאור הגדול"שנקראו , השמש והירח

אל הירח , מאז ומעולם שאיפה להגיע אל השמש היתהלבני האדם 

.  הם גם הבינו שכרוכים בכך סכנות וקשיים רבים.  ואל הכוכבים

,  הבינו, י מה שמסופר במיתולוגיה היוונית"עפ, כבר ביוון העתיקה

שהם יוכלו לברוח אם , אב ובנו שהיו כלואים באי - ואיקרוס דדלוס

  איקרוסהאב בנה כנפיים לשניהם אך הבן .  יהיו להם כנפיים

מהטיסה והתקרב מידי לשמש דבר שגרם להמסת " התלהב"

 .הכנפיים שלו שהיו עשויות משעווה
 ואיקרוס דדלוס

ֶאת ְשֵני   ֱאֹלִהיםַוַיַעש 

 :ַהְגֹדִלים ַהְמֹאוֹרת

אֹור   ֶאת ַהמָּ

ֹדל ְלֶמְמֶשֶלת   ַהגָּ

אֹור   ְוֶאת ,ַהּיֹום ַהמָּ

ֹטן ְלֶמְמֶשֶלת   ַהקָּ

ה ְוֵאת   ַהַלְילָּ

 .ַהכֹוָכִבים
 (ד"י)' בראשית  א
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 15-ה במאה שחי פולני ופיזיקאי מתמטיקאי ,אסטרונום היה קופרניקוס

  של תכונותיהם ואת מיקומם את שחוקר מדען הוא אסטרונום .באירופה

  תפוצתם ואת השמיים גרמי של תנועתם את מודד גם הוא .השמיים גרמי

  ,תרבויות על השנים לאורך גדולה השפעה הייתה לאסטרונומיה .ביקום

 .בעולם לעתיק שנחשב מדעי מקצוע זהו .מדעיות ותפישות אמונות

 

  במרכז השמש לפיו) ההליוצנטרי המודל את שפיתח כמי ידוע קופרניקוס

   .(אותה סובבים הלכת וכוכבי

  שאינו דבר ,מעגליים הם השמש במערכת המסלולים כל כי טען קופרניקוס

  היה יכול ולא מדויק היה לא שלו המודל ולכן ,אליפסה בצורת הם כי ,מדויק
 קופרניקוס .מדויקת בצורה אסטרונומיים אירועים לחזות

 קופרניקוס ניקולאוס
 מתמטיקאי ופיזיקאי פולני, אסטרונום

תרומתו של   –סרטון 

 לעולם קופרניקוס

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A1_%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A1
https://eureka.org.il/item/16679/%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%AA%D7%A8%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%AA
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  באירופה שחי ופיזיקאי מתמטיקאי ,אסטרונום ,איטלקי מדען - ַגִליֵליי ַגִליֵלאֹו

  ,"המודרנית הפיזיקה אבי"ו "המודרני המדע אבי"ל נחשב הוא .16-ה במאה

 .היום עד ניכרת השפעתם אשר ,הזמנים בכל הדגולים המדע מאנשי ולאחד

 ,שבנה הטלסקופ באמצעות שגילה רבים אסטרונומיים גילויים כוללים הישגיו

  סביב סובבים הלכת כוכבי ושאר הארץ כדור לפיו ,ההליוצנטרי המודל וחיזוק

   .השמש

  שהארץ היתה האמונה זו בתקופה אבל ,במרכז שהשמש בכך האמין גלילאו

 נחשבה זו מאמונה חריגה כל .היקום מרכז ושהיא ,במקומה במרכז עומדת

   אותו שהכריחו  לאחר .הכנסייה אנשי י"ע ונענש נשפט הוא ולכן לכפירה אז

   :המשפט את אמר הוא במרכז השמש לפיו ההליוצנטרי המודל את לשלול

 ".תנוע נוע ,כן פי על ואף ..."

 גליליאו גליליי

 גליליאו גליליי

 ַגִליֵלאֹו ַגִליֵליי
 ופיזיקאי איטלקימתמטיקאי , אסטרונום

 גליליאו   –שרגא ובישגדא 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%95_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%99
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_2948/
https://www.youtube.com/watch?v=7ROD1XUrm9w
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 שמו 20-ה במאה חי .המדענים מגדולי לאחד נחשב איינשטיין אלברט

  תורת בזכות עולמי לפרסום זכה הוא .לגאונות נרדפת מילה הפך

   מהו על אז עד ידוע שהיה מה כל את שינתה אשר ,פיתח אותה היחסות

  לתחום תרומותיו בזכות וכן הכבידה וכוח התנועה ,המסה ,המרחב ,הזמן

 .1921 בשנת לפיזיקה נובל בפרס זכה הוא  .המכניקה

  גם ופעל התבטא איינשטיין ,המדע תחומי בפיתוח המכריע חלקו מלבד

  הוא ,זאת עם .ישראל ובמדינת בציונות תמך הוא .אקטואליים בנושאים

 ;המדינה נשיא להיות ,האחת ,הצעירה מהמדינה שקיבל הצעות שתי דחה

  בצוואתו הוריש לה ,בירושלים העברית האוניברסיטה נשיא להיות ,השנייה

 .כתביו כל את
 אלברט איינשטיין

 אלברט איינשטיין

 אלברט איינשטיין
 מגדולי המדענים, פיזיקאי יהודי יליד גרמניה

אלברט  : חדשות מן העבר

 איינשטיין

הדבר הכי  "

הוא , חשוב

לעולם לא  

להפסיק לשאול  

 ."שאלות

אלברט  : שרגא ובישגדא

 איינשטיין

https://he.wikipedia.org/wiki/אלברט_איינשטיין
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_99/subjects_933/
https://www.youtube.com/watch?v=V4YRfaJ1atY
https://www.youtube.com/watch?v=HS6-aFt_Es0
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טייס בחיל האוויר היה . הראשוןהישראלי החלל טייס / האסטרונאוט
 .NASAלהיות הישראלי הראשון שמצטרף למשימה של הישראלי ונבחר 

במסגרת משימה   חבר בצוות מעבורת החלל קולומביההיה , אילן רמון

השתתף רמון בתפעול ניסוי של  , מעבר לתפקידו במעבורת. 2003בשנת 

אביב שבדק כיצד משפיעות סופות אבק על האקלים  -אוניברסיטת תל

 .  באזורינו

רמון לקח עמו לחלל חפצים יהודיים וישראליים סמליים שמייצגים את  אילן 

נער שנספה  , גינזפטר  העתק של ציור שצייר: החברה הישראלית כמו

,  דגל חיל האוויר, דגל ישראל, "כדור הארץ במבט מהירח"בשואה שנקרא 

 .ספר תורה שקיבל מניצול שואה ועוד

לאטמוספירה  שהתפרקה עם חזרתה , כל צוות המעבורתעם הוא נספה 

 אילן רמון . כדור הארץ של

 אילן רמון
 והאסטרונאוט הישראלי הראשוןקרב טייס 

 קטעי ארכיון ממעבורת קולומביה

,  מה שרואים מכאן"

.  זה באמת מדהים

כדור הארץ שלנו הוא  

אבל מה  , יפהפה

שיותר מעניין  

שהאטמוספירה היא  

אני חושב  . דקיקה

שאנחנו צריכים  

לשמור עליה כעל 

ככה היא  , בבת עינינו

 ."נראית

 אילן רמון: חדשות מן העבר

 קולי התשמע

 אילן רמון: וידאופדיה

https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_95/subjects_2999/
https://www.youtube.com/watch?v=IU-vEZj_DBE
https://www.youtube.com/watch?v=BpI9JHvAV0Q
https://www.youtube.com/watch?v=l4wGUu-PaPY
https://www.youtube.com/watch?v=8o1Gp8CShCM
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 בריאות
  רק ולא מושלמת וחברתית נפשית ,גופנית רווחה של מצב היא בריאות

  שלנו החיים אורח על שמבוסס מתמשך תהליך בעצם זהו .מחלה היעדר

  נמדדת שלנו הבריאות .שלנו יום היום חיי של המשתנות והדרישות

  רבים מדע ותחומי הרפואה מקצוע את שכולל מדעי מענף כחלק ונחקרת

 פעולה שמשתפים ומטפלים מאבחנים ,חוקרים בהם העוסקים .ומגוונים
 .מחלות ולמניעת הבריאות לשיפור להביא במטרה
  ,נכונה תזונה :רבים בתחומים רבה חשיבות יש ,בריא חיים אורח ליצירת

  ,העצמי הדימוי חיזוק ,אישית היגיינה על שמירה ,ספורטיבית פעילות

  אלה כל על נקפיד אם .ואסתטית נקייה סביבה על והקפדה הגוף טיפוח
 :חפר חיים שכתב כפי  .הבריאות ושיפור לקידום נדאג

 

 ,בריא להיות העיקר  ,בריא להיות העיקר"
 ,ועשרים מאה עד בראי להביט תענוג שיהיה

דני / תה עושה סחרחורת ...."אפשרי זה אם    

 סנדרסון

 /  תה עושה סחרחורת 

 דני סנדרסון          

 

 עושה סחרחורתתה 

 ,ולבן עושה לי רע

 ורגל תרנגולת

 .מעוררת בי בחילה

 אני נמנע מלאכול דברים

 .שיש בהם מן הנזק

 וזה כולל עוגות תמרים

 .זיתים ושסק, ביצים

..... 

 אשטוף את הסבון לפני מקלחת

 .רק עם מטפחת טלפון'תארים 

 יום אבדוק את חום המצח, יום

 ילך יפה הכלואם 

 .פשוט אחיה לנצח

https://www.youtube.com/watch?v=Bi62fo0RomM
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 מגפה,  מחלה

 לפגיעה גורמת והיא צומח או חי יצור כל של בגוף פגיעה היא מחלה

   .ונפשי ,גופני ,פיזי בהיבט ביטוי לידי באות המחלות .שלו בתפקוד
  שינוי או גנטי פגם כגון ,פנימי מגורם כתוצאה להיגרם יכולות מחלות

  או נגיפים ,חיידקים כגון ,חיצוניים לגורמים כתגובה או ,בגוף כרוני

  קרינת למשל כמו חיים יצורים בהכרח שאינם חיצוניים וגורמים ,טפילים
   .רעילים חומרים או השמש

 

  זו ,רוב פי על .אוכלוסייה בקרב מחלה של מהירה התפשטות היא מגפה

  נעשית מגפות מפני התגוננות .זיהומית מחלה של פתאומית התפרצות

 .(הבריאות משרד) המדינה על מוטלת לכך והאחריות חיסונים בעזרת

 

  מטפלים חיים בעלי של במחלות .רופאים מטפלים אדם בני של במחלות
 .הצמח מדעי מתחום מדענים מטפלים צמחים של ובמחלות וטרינרים

ה  " ִריאָׁ ש בְׁ פֶּ נֶּ
גּוף  ִריאבְׁ  "בָׁ

השמירה על בריאות  
הגוף היא תנאי  

הכרחי לשמירה על  
 בריאות הנפש

 אינשטייןאריק / ר דוליטל "ד

 שלום חנוך/ בגלגול הזה 

 דני סנדרסון/ היא חולה 

https://www.youtube.com/watch?v=Wla_cIblnkA
https://www.youtube.com/watch?v=RGfk8Rrxchs
https://www.youtube.com/watch?v=PwCo0GMnnYw
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 תרופה
 .מחלות שלריפוי ומניעה , לטיפולהמשמש  ביולוגי או כימי תרופה היא חומר

 :נגד מיקרואורגניזמים הגורמים למחלות מתנהלת בשלוש רמותהמלחמה 

ידי שמירה על הניקיון  -על מיקרואורגניזמים גורמי המחלותמניעת מגע עם •

 '  הדברה וכו, ומיםזיהום המזון מניעת : טובים כמותברואתיים ותנאים 

 חיסון פעילמתן •

  .במחלהלחולים ( אנטיביוטיקהכמו )תרופות י מתן "ריפוי מחלות ע•

 .שנוצר על ידי אורגניזם חי ופועל כנגד אורגניזם אחרהיא חומר  אנטיביוטיקה
אלכסנדר י החוקר "במקרה עהתגלתה , פניצילין–הראשונההאנטיביוטיקה 

 .פלמינג

שיעור החיידקים  לעליית הנרחב באנטיביוטיקה ברחבי העולם גורם השימוש 

ומעלה את הצורך ליצור כל הזמן סוגי  , החיידקיםבאוכלוסיות העמידים  

 .חדשיםאנטיביוטיקה 

זוהי תרופה שפותחה בישראל ונחשבת  . לטרשת נפוצה הקופקסון תרופת

 .התרופה הישראלית המצליחה בכל הזמנים
כל , כל שעה נשיקה

חוה / שעתיים חיבוק

 אלברשטיין

https://www.youtube.com/watch?v=smxxi4PbOnc
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 חיסון
  מזיקים בגורמים שמטפל משהו כלומר ,מונע ריפוי אמצעי הוא החיסון

   .בנו פוגעים שהם לפני עוד ונגיפים חיידקים כמו ,שלנו לבריאות
  מזיקים גורמים עם להתמודד שתפקידה חיסונית מערכת בגוף לנו יש

  גורמי את להכיר החיסון מערכת את לאמן היא החיסון מטרת .לגוף
   .מולם ולהתמודד המחלות

 בגרסה המזיק הגורם מוכנס שלגופנו כך פועלים מהחיסונים חלק

  וירוס נגד החיסון למשל  כמו ,חיסונים וישנם ,מומתת או מוחלשת

  שהמערכת כך פועלים כולם .שונה מנגנון בעזרת שעובדים ,הקורונה

  ,אותו תחסל ,נוגדנים לו תייצר ,המזיק הגורם אל תיחשף החיסונית
   .בעתיד גם עליו שיגנו ייחודיים זיכרון תאי לו ותייצר
 בצורה להופיע יכולה שהיא או המחלה מופיעה לא החיסון ניתן כאשר

 .מסוכנת ולא קלה

  מונעים הם כי האנושות בתולדות הגדולים החיים ממצילי הם חיסונים
 .מגפות ושל מחלות של התפשטות

מהו  : ח דנה"סרטון  של בי

 ?חיסון

 חיסון

 חיסונים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_133/subjects_2993/
https://www.youtube.com/watch?v=KTZEnPdjnRE
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 תזונה נכונה

 זמן בפרק האדם צורך אותם והמשקאות המזונות סך היא תזונה

 .נתון

 ניתן .שלנו הבריאות מידת על משפיעה שלנו התזונה איכות

 ובתסמינים רבות נפוצות במחלות הטיפול את לשפר או למנוע
  .יותר טובה תזונה באמצעות ,שלהן

  :צריך האנושי שהגוף תזונה חומרי של עיקריות קבוצות שש ישנן

  רוצים אם .ומים ,מינרלים ,ויטמינים ,שומנים ,חלבונים ,פחמימות

  המזון אבות 6 את לצרוך חשוב בריא גוף תפקוד על לשמור
 עלולה המזון באבות מאוזנת לא תזונה .יומיומי בסיס על האלה

 היא ההשפעה .מחסור או עודף עקב הן ,בבריאות פגיעה לגרור
   .מה זמן לאחר רק כלל בדרך וניכרת מצטברת

שיר : פרפר נחמד

 דתיה בן דור / התפריט 

 תזונה נכונה

 פירמידת המזון

https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_133/subjects_794/
https://www.youtube.com/watch?v=x_SME865ADE
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 כושר גופני
רבות הוא תורם . כושר גופני הוא היכולת של אדם לבצע פעילות גופנית

אורח החיים משפיע על  . לבריאות הגופנית והבריאות הנפשית שלנו

יכול לשפר את  , עיסוק בספורט בשילוב תזונה נכונה. הכושר הגופני

 .גם לגיל יש השפעה על הכושר. הכושר הגופני
הכושר הגופני מורכב מארבעה רכיבים עיקריים שידועים בהשפעתם  

 .הטובה עלינו

 היכולת של השרירים שלנו ליצור תנועה –שרירי  כח•
 היכולת להניע את אברי הגוף בקלות ובטווח רחב –גמישות •
 היכולת להתמיד בפעולות גופניות מאמצות –ריאה -סיבולת לב•
 הגוף בתנועה ובחוסר תנועהלשמור על איזון היכולת  –משקל שיווי •

היציבה  , השרירים, לטפח אותם כי כך נחזק את העצמותחשוב 

מערכת הנשימה ושאר  , מערכת הדם, והפעילות התקינה של שריר הלב

 .והריכוזנמנע מחלות ונשפר את היכולות הלימודיות . מערכות הגוף
 דפנה דקל/ זה רק ספורט 

 כושר גופני

 פירמידת הכושר הגופני

https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_133/subjects_795/
https://www.youtube.com/watch?v=W6HkDb8JqLM
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 היגיינה אישית –הרגלי ניקיון 

  לשמירה ביותר חשובים נמצאים אנו בה והסביבה הבית ,הגוף ניקיון

  ,כך על נוסף .וזיהומים מחלות התפשטות ולמניעת בריא גוף על

  שהם ונעים אסתטי למראה ,אישי לטיפוח בסיס היא אישית היגיינה

 לנו עוזרת ומטופחת נקייה הופעה .שלנו הכללית מההופעה חלק

 גם וכמובן שלנו הרוח מצב את משפרת ,נעימה הרגשה על בשמירה

 .אותנו הסובבים עם אישית בין בתקשורת לנו עוזרת
 

 ,נייטינגייל פלורנס בשם אחות גילתה ,שנים 150-כ לפני ,ברפואה

 ותנאי החולים-בתי מבני שיפור ,טובים תברואה תנאי על שהקפדה

  חולים של בתמותה גדולה להפחתה הביאו מתאימים אשפוז

  מחקרים וערכה נתונים כך-על אספה היא .זיהומים ובהתפשטות

 אחים של העיסוק שם -הסיעוד מקצוע כחלוצת ידועה היא .חשובים

 .ואחיות

לאה נאור / ניקיון יסודי 

 ונורית הירש

 היגיינה אישית

מרים ילן  / הסבון בכה מאוד 

 שטקליס וצביקה פיק

אריק  / יפתח המלוכלך

 אינשטיין

https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_133/subjects_7068/
https://www.youtube.com/watch?v=81d3hRteJU8
https://www.youtube.com/watch?v=ATaDh14EN9k
https://www.youtube.com/watch?v=Zk2nCU3MyD0
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 היפוקרטס
 אבי הרפואה המודרנית

  ביותר המפורסם הקדום הרופא והיה העתיקה ביוון חי היפוקרטס

  בעולם הראשון היה היפוקרטס  .המערבית הרפואה לאבי ונחשב

 שבועת" את וניסח רפואה ספרי חיבר ,לרפואה ספר-בית שהקים
 לרפואה הספר-בתי בוגרי כל שנשבעים שבועה – "היפוקרטס

  רופאה כל מחייבת השבועה .כרופאים לעבוד מתחילים הם בטרם

   .אדם הוא באשר אדם לכל הולם רפואי טיפול להעניק ורופא

  גזירה הן שמחלות חשב שלא הראשון הרופא היה היפוקרטס

  אלא ורוחות שדים או אלוהים מידי לנו שניתן עונש אינן והן משמיים

 במחקר נמצא התרופות את ולכן מהטבע או עצמו בגוף הוא מקורן

  .קוסמים אצל ולא

 :מתוך שבועת היפוקרטס
-מאיעל החולים אשמור "

ולעולם לא אזיק צדק 
 ."להם

 

כל אשר אראה או אשמע  "
תוך כדי הטיפול ואפילו  

ושלא נועד  , מחוץ לטיפול
 ."אשמור לעצמי, להפצה

 

אם אקיים את השבועה "
מי ייתן , ולא אפר אותה
בחיי  ואמצא הנאה 

 ובאומנותי ואזכה 
 כל  בתהילה מצד 

 האנשים בהווה 
 ."ובעתיד

 פסל של היפוקרטס
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 (1135-1204) – ם"רמב

 ,הביניים בימי הפילוסופים מחשובי ,הדורות בכל הפוסקים מגדולי

 החשובים האישים אחד .ומנהיג חוקר ,רופא ,מדען ,אשכולות איש

  קם לא משה עד ממשה" נאמר עליו :ביהדות ביותר והנערצים

 ."הגדול הנשר" בכינוי הוכתר והוא  "כמשה

  כדיין ,מימון ,אביו שימש שבה ,שבספרד קורדובה בעיר נולד ם"רמב

  האמונה עיקרי 13 את ניסח ,רבים כתבים פירסם ם"הרמב .(שופט)

 גישתו הרפואה בתחום ."נבוכים מורה"ו "תורה משנה" את וכתב

   .היפוקרטס של לזו דומה המדעית

 ולפיהן היום גם תקפות הרפואה בתחום ם"הרמב של המלצותיו

  בפעילות להרבות ,שינה שעות לסר לא ,באכילה להפריז לא :כדאי

 .הגוף ניקיון על ולשמור גופנית

פילוסוף יהודי ומגדולי הפוסקים  –ימּון מ ןב שהמ ביר  

 ם"סרט אנימציה על הרמב

 ם"רמב –ויקיפדיה 

 ם"הרמב -חדשות מן העבר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91"%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=gmTvp3wZnlE
https://www.youtube.com/watch?v=bXreA96Wjyk
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 לואי פסטר

  מחקריו בזכות התפרסם הוא .צרפתי וביולוג כימאי פסטר לואי

 המעורבים "טובים"ה החיידקים כגון ,החיידקים בנושא

 כך ידי-על ,"הרעים" החיידקים על מלחמה והכריז ,יין בהתססת

   .הפיסטור עקרון ואת החיסון סוד את שגילה

  בחקר שהשיג הבולטות הדרך פריצות בזכות ידוע פסטר

 מאז אנשים מיליוני להצלת שהביאו הצלחות ,ומניעתן מחלות

 .היום ועד תקופתו

" צייד החיידקים"  

 לואי פסטר–שרגא ובישגדא

 לואי פסטר

 פיסטור

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=vLdWeRbYO5s
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_133/subjects_2732/
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 אלכסנדר פלמינג

 את ,גילה אשר סקוטי ומדען רופא היה פלמינג אלכסנדר

 מחלות לריפוי המשמשת ,הראשונה האנטיביוטיקה - הפניצילין

  למהפכה נחשב והוא ,במקרה כמעט היה הזה הגילוי .זיהומיות

  ניצלו בה השימוש ובזכות מאחר הרפואה בתולדות אדירה

 .בעולם אנשים מיליוני ממוות

  .1945 בשנת לרפואה נובל בפרס זכה פלמינג

האנטיביוטיקה הראשונה בעולם -מגלה הפניצילין   

 פרס נובל  מדליית 

 לפלמינגשהוענקה 
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 מארי קירי

  ,צרפתייה-פולניה מדענית הייתה ( 1934-1867 ) קירי מארי

  בחקר וחלוצה והכימיה הפיזיקה בתחומי דרך לפורצת נחשבה

  במדע קירי מארי של דרכה .הרדיואקטיבית הקרינה תופעת

  מדעניות כנשים .אישה היותה בשל במאבקים רצופה הייתה

  להשכלה זכותה על להיאבק קירי מארי נאלצה ,בעבר אחרות
 .והצליחה – במדע לעסוק זכותה ועל מדעית

 ,ומוזר חדש חומר גילתה היא שלה המחקר עבודת במהלך

  על "פולוניום" לו קראה היא ,נראית ובלתי חזקה קרינה שפלט

 .רדיואקטיביות קראה היא שלו הקרינה ולכוח ,פולין מולדתה שם

   ."רדיום" נוסף רדיואקטיבי חומר גילו זוגה ובן מארי

  בפיזיקה ובכימיה: זוכת שני פרסי נובל

מארי   –שרגא ובישגדא 

 קירי

מארי   –חדשות מן העבר 

 קירי

 באתר אאורקה:  מארי קירי

 מארי קירי

https://www.youtube.com/watch?v=Np-s8eVdxqM
https://www.youtube.com/watch?v=JB5IxqjMRfs
https://eureka.org.il/item/59673/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%96%D7%9B%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9C
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_98/subjects_2859/
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 רפואה כימיה וביולוגיה 

 (1874-1952)חיים ויצמן 

   .הציונית התנועה ממנהיגי ,וכימאי מדען ,הראשון המדינה נשיא

  את לפרסם הבריטית האימפריה את לשכנע שהצליח זה היה ויצמן חיים

  בית לכינון היהודי העם של בזכותו להכרה הביא ובכך בלפור הצהרת

   .ישראל בארץ לאומי

  טמון המדינה של הכלכלי עתידה כי והדגיש ,דרך פורץ היה במדע גם

  שנים עשרות .שלה טכנולוגי-המדעי הפוטנציאל את לממש ביכולתה

  שהצליח כמי התפרסם הוא .אפ סטארט למעצמת הפכה שישראל לפני

  של המלחמתי למאמץ רבות שתרמה תגלית ,מתירס אצטון לייצר

 .הראשונה העולם במלחמת בריטניה

  "זיו מכון"ב מדעית לעבודה ויצמן התמסר ,הציוני במפעל עבודתו לצד

  ויצמן מכון נקרא 1949 בשנת ואשר 1934 בשנת ייסד שאותו ברחובות

 .שמו על למדע

 הנשיא הראשון של מדינת ישראל

 חיים ויצמן

 חיים ויצמן

 ויצמן -העבר חדשות מן 

במכון ויצמן  , בית חיים ויצמן

 ברחובות  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
http://www.brainpop.co.il/category_54/subcategory_649/subjects_5005/
https://www.youtube.com/watch?v=WGIXfvN8MNA
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 רפואה כימיה וביולוגיה 

 זוכי פרס נובל ישראליים

בניתוח מבנה  ישראלית שמתמחה ביוכימאית  - עדה יונת

בית  ) הריבוזוםשל עוסקים במבנה המחקרים שלה , החלבונים

היא נבחרה ככלת פרס נובל  (. חלבוני התאהחרושת לייצור 

 .2009לכימיה בשנת 

 עדה יונת –מה זה מוזה 

 גבישים והקווזי שכטמןדן 

מהנדס וחוקר מבנה החומר  , בטכניוןרופסור פ - שכטמןדן 

גבישים כמו   מצב צבירה חדש של והביא להגדרתו שלשגילה 

  1998-בפרס ישראל ב שכטמןגילויי זה זכה על . מחזוריים

 .2011-ובפרס נובל ב

ביוכימאים ישראלים זוכי פרס   – חנובר'צאברהם הרשקו ואהרון 

מהתהליכים המחזוריים  מחקרם על  גילוי אחד נובל בעקבות 

 .החלבוניםהחשובים ביותר בתא שמאפשר את פירוק 

 עדה יונת

 ריבוזום

 קוואזימבנה גביש 

https://www.youtube.com/watch?v=KKmw6Vm4QzQ
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_98/subjects_7265/
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_97/subjects_4833/
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 גיאוגרפיה

 יבשות

 שטחי כלל את המהווים ורצוף גדול יבשה אזור הן יבשות

 גבולות בעלות הן היבשות .הארץ כדור פני על הקרקע
 .ואוקיינוסים ימים ,הרים כמו וברורים ידועים גיאוגראפיים

 – מים מקווי הם השאר וכל יבשה הם הארץ מכדור כרבע רק
   .ואוקינוסים ימים – מלוחים ומים וימות אגמים :מתוקים מים

 כל את המים כיסו שנה מיליון 200 לפני עד :היבשות היוצרות

  יבשה ונחשפה מסוימים מאזורים נסוגו הם ואז הארץ כדור

  מיליוני במרוצת .(הארץ כל) "פנגיאה" שכונתה אחת ענקית

  (בדרום) גונדוונה ליבשת :לשתיים פנגיאה התפצלה שנים

  נוצרו הללו היבשות בשתי גם  .(בצפון) לאורסיה וליבשת
   .כיום שקימות תבל יבשות שש נוצרו ומהם שינויים

 אמריקה הצפונית

 אמריקה  הדרומית

 אירופה

 אסיה

 אפריקה

 (אוקיאניה)אוסטרליה 

 אנטארקטיקה
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 גיאוגרפיה

 היבשות כיום
  .יבשות 7 על לדבר נוטים כיום .היבשות את סופרים שבהן שונות צורות ישנן

 ובמערב מים עבריה משלושת מוקפת .ביותר והמיושבת הגדולה היבשת :אסיה

 ביותר הנמוכה הנקודה נמצאת וכאן באסיה נמצאת ישראל .אירופה ליבשת מחוברת
 .האוורסט הר – בעולם ביותר הגבוהה הנקודה גם נמצאת באסיה .המלח ים – בעולם

 .העולם מאוכלוסיית 60% מהווה והיא בעולם הגדולה האוכלוסיה מתגוררת באסיה
  היא ,אסיה יבשת עם מחוברת במזרח ורק עבריה משלושת מים מוקפת  :אירופה

 .בעולם הגבוהה האוכלוסין וצפופת רבות מדינות עם קטנה יבשת
 מחולקת .הארץ כדור אורך לכל המשתרעת על-יבשת היא אמריקה :אמריקה

 .איים מספר גם וכוללת מים עבריה מכל מוקפת היא .והדרומית הצפונית לאמריקה
 יבשת .אסיה לאחר אוכלוסייתה ובגודל בשטחה השנייה היבשת היא :אפריקה

 – בעולם הגדול המדבר זו ביבשת .היבשות מבין חמה הכי ליבשת נחשבת אפריקה
  .הנילוס נהר – בעולם הארוך הנהר ,סהרה מדבר

 ליבשת נחשבים זילנד-וניו ואוסטרליה אוקיניה אזור :זילנד-וניו אוסטרליה ,אוקיאניה

  .ביותר והקטנה אחת
  מכונה .הארץ כדור של הדרומי הקוטב נמצא בה ,מיושבת לא יבשת :אנטארקטיקה

   .נמסים שאינם ,בקרחונים מכוסה היותה בשל ,"הקפואה היבשת" בשם גם
 לאאורקהקישור 

https://eureka.org.il/item/47122/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
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 גיאוגרפיה

 הימים הגדולים –אוקיינוסים 
   מסופר  .היוונית במיתולוגיה הוא השם מקור  .גדול ים הוא אוקיינוס

 .השמים אל-ואורנוס האדמה אלת-גאיה של מילדיהם אחד הוא שאוקיינוס
 רק והיבשה הארץ כדור מפני רבעים כשלושה מכסים וימים אוקיינוסים

  האוקיינוס :הם הארץ כדור פני-על הגדולים האוקיינוסים שלושת .כרבע
 .השקט והאוקיינוס האטלנטי האוקיינוס ,ההודי
  שלוש בין שנמצא התיכון הים ,למשל .קטנים ימים יש האוקיינוסים מלבד
   .ואירופה אסיה אפריקה – יבשות

   .יקרות ומתכות מינרלים :טבע משאבי מצויים האוקיינוסים בקרקעית
  3%  .הארץ כדור פני שעל המים מכמות 97% מהווים והימים האוקיינוסים

 .ובאוויר התהום במי ,בנחלים ,בנהרות מצויים המים של הנותרים
  גם וביניהם רבים בתחומים האדם בני את משמש והוא רבה חשיבות לים

 לנו שמאפשרים הים מדעי התפתחו חשיבותו בשל .ומלחמה בטחון לצרכי

  ,הגלים עוצמת או יום בכל הים גובה ,מים זרימת של תחזיות לקבל
   .וכיוונם מהירותם

 אוקיינוסים וימים

 אוקיינוסים

:  לאאוריקהקישור 

 אוקיינוסים

לדרך ספן  =שיר הספנים

 שלמה ארצי/ 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_96/subjects_610/
https://eureka.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1
https://www.youtube.com/watch?v=_shXtyBfyHM
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 גיאוגרפיה

 (1254-1324)מרקו פולו  

 הגיע עד סין, התרמילאי הראשון

   הולדתו מעיירת נדד הוא ,כשגדל .הראשון התרמילאי היה פולו מרקו

  אחד ,ארצות וחוקר סוחר היה הוא .ונציה האיטלקית בעיר לחיות ועבר

  אביו עם ביחד .לסין עד ,המשי דרך לאורך שנסעו הראשונים האירופאים

   .וטיבט הודו ,במונגוליה סיורים ערך גם הוא ,ודודו

  בין .הרחוק המזרח על רב מידע לאירופה שהביא כמי ידוע פולו מרקו

 הגלידה ,הפסטה ,הפיצה את מהמזרח לאירופה שהביא מסופר השאר

   .והמשי
   .לוונציה חזרה ואז שנים 17 במשך בסין חיה משפחתו

 מתוך אאוריקה/ מרקו פולו 

 מרקו פולו

ספר / מסעות מרקו פולו 

 ילדים  

 מרקו פולו –שרגא ובישגדא 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%95_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95
https://www.youtube.com/watch?v=oAYKF9YNvaA
https://eureka.org.il/item/17259/%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A0%D7%A1%D7%A2-%D7%A2%D7%93-%D7%A1%D7%99%D7%9F
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 גיאוגרפיה

 (1451-1506)כריסטופר קולומבוס 

 הראשון שהגיע לאמריקה, מגלה ארצות

  שנחשב ספרד בשירות איטלקי ספן היה קולומבוס כריסטופר

  שגילה האדמה .הדורות בכל הארצות מגלי מגדולי לאחד

 המתועד הגילוי היא מערבה הראשונה הפלגתו בעת קולומבוס

 בשנת אירופה בני ידי על אמריקה יבשת של הראשון והמוכח

  שהגיע הראשון האדם היה לא הוא ,זאת עם .1492

-הלא אל להפליג נחישותו .זאת ידע לא הוא אך ,לאמריקה

 ובכך "החדש העולם" את ההיא בעת לאירופה גילתה נודע

 .היבשות שתי יושבי על מאוד השפיע הוא

 באאוריקה לסרטון 

 קולומבוס

 כריסטופר קולומבוס

קולומבוס איש  
 בעיקרידוע ,  יקר

 בזה שהוא מצא
 . את לא מה שרצה

 

 /שמי ואהרון  קרמןדני      

 של אנשים גדולים' ב'א     
 

 –שרגא ובישגדא 
 כריסטופר קולומבוס

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A8_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_119/subjects_4795/
https://www.youtube.com/watch?v=UZDNDNJQChM
https://eureka.org.il/item/15648/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1-%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
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 גיאוגרפיה

 (1460-1524) גאמה-דה ואסקו

 מגלה עולם שהגיע ישירות מאירופה להודו

קּו ה ַואסְׁ ה דָׁ   הים בדרך ישירות שהגיע הראשון הוא .פורטוגזי ארצות מגלה היה  ַגאמָׁ

  .להודו אירופה מיבשת

 ימי סחר נתיב לבסס במטרה הראשון מנואל פורטוגל מלך ידי על נשלח גאמה דה 

 .הרחוק למזרח פורטוגל בין

 (1480-1521)מגלן  פרדיננד

 הראשון שהקיף את כדור הארץ , מגלה ארצות

ַלן פרדיננד   אותו הדיח פורטוגל מלך אך ,בפורטוגל וגדל שנולד ארצות מגלה היה ַמגֶּ

  500 בדיוק ימלאו השנה .הראשון קרלוס ,הספרדי המלך של בשליחותו מגלן יצא ולכן

 הראשון והוא .הארץ כדור של הראשונה להקפה מגלן פרדיננד של ספינותיו ליציאת שנה
   .המסע במהלך נהרג עצמו שהוא פי על אף ,העולם את להקיף הצליחו שספינותיו
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 איכות הסביבה

 איכות סביבה

  ליחסי הנוגע עיסוק תחום הוא ,הסביבה איכות
  זו או הטבעית סביבתו לבין האדם בין הגומלין

 שבעבר מאוד רחב תחום זהו .ידיו על שנוצרה

 הסביבה על לשמירה להתייחסות רק הצטמצם

  גם נוגע שהוא מובן היום ,אבל החיים בעלי למען

  בני של חייהם ולאיכות לביטחונם ,לבריאותם

   .ובעתיד היום האדם

  שמתייחסת סביבתית חשיבה שמחייב תחום זהו

   .שלנו החיים באורח משמעותיים לשינויים

  התייחסות ,חלופיים אנרגיה מקורות חיפוש

  שינויים ,הטבע משאבי את מנצלים אנו בו לאופן

 בהרגלי שינויים ,שלנו התחבורה במערך
 האדם וסביבתו  .ועוד מיחזור ,שלנו האכילה

העולם בזכותו של מי  

 רוחמה רז / קיים

כּותֹו " ם ִבזְׁ עֹולָׁ ל ִמי  הָׁ שֶּ

 שאול טשרניחובסקי"/ ?ַקיָׁם

 ָהעֹוָלם"

 "?ִבְזכּותֹו ֶשל ִמי ַקָים

 ִנָצִניםִבְזכּוָתם ֶשל  –

 ,ַבָשדֹות ּוַבַגִנים

 –, ִביָערֹות ְוַעל ְשַפת ֲאָגם
 !ִבְזכּוָתם ַקָים

 

 ָהעֹוָלם"

 "?ִבְזכּותֹו ֶשל ִמי ַקָים

 ִבְזכּוָתם ֶשל ַפְרָפִרים –

 ַבָשדֹות ּוַבָכִרים

 –, ָבָאִביב ּוְבַקִיץ ָחם
 ! ....ִבְזכּוָתם ַקָים

 

 ָהעֹוָלם...."

 "?ִבְזכּותֹו ֶשל ִמי ַקָים

 ,ִבְזכּוָתם ֶשל ְקַטְנַטִנים –

 –, ְבָכל ַהְזַמִנים, ְבָכל ָמקֹום
 ּוִבְזכּות ְקַטֵני עֹוָלם

 !ָהעֹוָלם ַקָים

העולם  : "למילות השיר

 "בזכותו  של מי קיים

רוברט  : אומנות אדמה

ספירלי  מזח " - סון'סמית

   "לוליאני/

https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_102/subjects_4307/
https://www.youtube.com/watch?v=eJiZayG2Ung
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2431
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 איכות הסביבה

 קיימות
 .זמן לאורך שונים בתחומים תהליכים לקיים שלנו היכולת היא קיימּות

 הדברים של הערך את מחדש לגלות היכולת היא קיימות ,כלומר

  של והמגוון המדבר של השקט ,הנקיים והמים האוויר :אותנו המקיימים

 קהילה או ,בבטחה בחוץ משחקים ילדים בה שכונה ,תיכוני הים החורש
  בשביל ,כלומר .לעזור שמוכן שכן למצוא יכול לעזרה הזקוק קשיש בה

  בטווח רווחה של בחיים  העתיד על ההסתכלות היא קיימות ,האדם בני
 .וחברתית כלכלית ,סביבתית מבחינה ,הרחוק

  שלה הביולוגי שהמגוון מערכת היא ְקָיָמא בת מערכת ,באקולוגיה

  הם ובריאים בוגרים ויערות ביצות .זמן לאורך נשמרים ופוריותה

 .קיימא בנות ביולוגיות למערכות דוגמאות
 

  ,אדם של האנושית הפעילות את לתרגם דרך היא אקולוגית רגל טביעת

  טביעת .לבצעה הנחוצים המשאבים לכמות ,אוכלוסיה כל או קהילה
   .הסביבתי המחיר של הסיפור את מספרת האקולוגית הרגל

שאלון לבדיקת  : מרכז השל

 טביעת הרגל האקולוגית

 קיימות

 מערכת אקולוגית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_102/subjects_885/
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-136349
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 התחממות כדור הארץ

 בטמפרטורה עלייה לתיאור המשמש מונח הוא עולמית התחממות

  במאתיים החל זה תהליך .הארץ כדור של השטח פני של הממוצעת

  גזי לפליטת שגרמה התעשייתית המהפכה בעקבות האחרונות השנים

  בקצב מתרחש והוא ,חנקני-דו וחמצן מתאן ,חמצני-דו פחמן כמו חממה

 .האחרונות השנים מאה במהלך תקדים חסר

  ,הים פני גובה עליית את כוללות העולמית ההתחממות של השפעותיה

 להגדיל גם שעלולים שינויים .פיזורם ואופן המשקעים בכמויות שינויים

  ,קיצוניים אוויר מזג אירועי של העוצמה ואת התדירות את

  את להקטין ,למדבור לגרום ,והוריקנים חום גלי ,בצורות ,שיטפונות כמו

  ,ביולוגיים מינים להכחדת לתרום או ,בקיץ בנחלים הזורמים המים כמות

  בני על האקלים שינוי של ההשפעות .הכחדה בסכנת היום כבר הנתונים

  בתוצרת ירידה בשל התזונתי הביטחון על איום ,היתר בין ,הן האדם

 .החקלאית

 התחממות עולמית

 שינויי אקלים בכדור הארץ

 התחממות כדור הארץ

 אינשטייןאריק / כמה חם 

  כריסטו: אומנות פיסול

 איים עטופים,  ף'יאווצ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_102/subjects_574/
https://www.youtube.com/watch?v=MRMA4JT_VzU
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 זיהום אוויר

נוספים חומרים כימיים   הוא שם כולל למצב שבו לאוויר זיהום אוויר

או שהכמות של  , מסוכנים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי וביולוגיים

המילה  . מרכיב הנכלל בהרכב הטבעי של האוויר עולה יתר על המידה

במידה זו או  , משקפת את העובדה שחומרים אלה מזיקים" זיהום"
 .לחי ולצומח, אחרת

ממפעלי תעשייה משריפת  , זיהום אוויר נוצר מפליטת גזים מכלי רכב
מרכיב נוסף שתורם   .(געשיותהתפרצויות  כמו)עצים ומגורמים טבעיים 

לזיהום האוויר הוא שריפת זבל פיראטית במקום טיפול מסודר ומתוכנן  
 .  בפסולת שאנו מייצרים

 .בנוגשם חומצי הם תוצאה של זיהום אוויר שפוגע , ערפיח
בריאות   האוויר נתפס כיום כאיום הסביבתי הגדול ביותר עלזיהום 

 .הציבור
 זיהום אוויר

 זיהום אוויר

 מפרץ חיפה –זיהום אוויר 

 מזיהום האוויר 60%-אחראית ל. תחבורה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_102/subjects_573/
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 איכות הסביבה

 אריאל זילבר/ להתראות במבול הבא

 ויש עוד גז שאני לא מכיר

 והוא נמצא במטהרי אויר

 כפי שאומרים באנגלית" ספריי"ובכל 

 ומי שלא משתמש בזה שיקום ויגיד

 משתחרר  " טסססט"וכשה

 עולה לשמייםהוא 

 אוכל ונוגס מן האוזון

 שמגן עלינו מפני אסון

 ואם הוא לא יהיה פה במהרה

 תהיה לנו כאן איזו תבערה

 והמבול יבוא שנית

 וזה עיקר התחזית

 מפרץ חיפה –זיהום אוויר 

  60%-אחראית ל. תחבורה

 מזיהום האוויר

להתראות במבול  

 אריאל זילבר/ הבא

 הסיפור על קצה המזלגוזה ...

 על אודות נח אבל אני לא דואג

 כי זה קרה לפני הרבה שנים

 ועכשיו החיים הזמנים משתנים

 ויש לי עוד סיפור כמו זה האחרון

 על גז כזה שנקרא אוזון

 והוא ממלא את השמים
 O2ולא  O3וסימנו 

 והוא הוא הוא ההגנה

 מפני השמש והקרינה

 ואם לא נשמור עליו במהרה

 מהאטמוספרההוא יעלם 

 בעוד אנו מרססים כאן לבטח

 והאוזון מתפרק לו בשטח

 נוצרת סביבנו חגורה

 האיום ונורא CO2של 

 והחגורה הזו את הקרינה קולטת

 ושום דבר היא לא פולטת

 ולפי החישובים של המהנדסים

 הקרחונים שבקטבים נמסים

 עולמנו הולך ומתחמם

 ומבלי שנרגיש הים מתרומם

 גואה גואהוהים גואה 

 עולה עולהוהים עולה 

 ואנחנו לא עושים דבר

 ורק בוכים כשמאוחר

 ופתאום הים יפרוץ לכל עבר

 יגיע לגובה של חמישים מטר

 וזהו זה מה שיהיה בסוף

 .ותגידו שלום לכל ערי החוף

https://www.youtube.com/watch?v=1HCu6lA3lVY
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 זיהום מים
  מהווים אינם אשר מסוימים חומרים של ריכוזם שבו מצב הוא מים זיהום
  המערכת תפקוד ,מכך כתוצאה .עולה המים מתכולת טבעי חלק

   .נפגעת אדם בני ידי על המים של הניצול ויכולת האקולוגית
  ,סחף הצטברות ביניהם ,מים של טבעיים זיהום מקורות ישנם

  המים לזיהום העיקרי הגורם ,אבל .ופיח חול ,אבק ,חיים בעלי הפרשות

  מקורות את לזהם עלולות עושה שהוא שונות פעולות אשר האדם הוא
 .הקיימים המים

  ,וימים נהרות ,לנחלים תעשייתיים או ביתיים שפכים הזרמת כמו פעולות

  בהם הקשורות החיים צורות על השפעתם ואת המים הרכב את משנה

 ולפגוע באיכותם להביא עלולה תהום מי של שאיבה .האדם על וגם
  ,דשן חומרי של הזרמה או חלחול .שותים אנו אותם המים באיכות

  כוח תחנות ידי על המים וחימום למים מוצקה פסולת של השלכה
 .בבריאותנו לפגיעה ובכך שלנו המים באיכות לפגיעה מביאים– ומפעלים

המשרד לאיכות  : זיהום מים

 הסביבה

 זיהום מים

 זיהום מים משפכים ביתיים

אביב על גדות הירקון -תל

1950 

שני ילדים יושבים בתוך 

,  ענקשורשי אקליפטוס 

לרוויה את המים ששותה ...

 ....הכחולים 

משוט חוצים בסירת ....

 החוליםהמים את ..., בהנאה
 1950, גדות הירקון, תל אביב

https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_102/subjects_2858/
https://www.youtube.com/watch?v=kf3N4FyAMZ8
https://www.youtube.com/watch?v=J6UtdPWtsM4
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 מפגעי רעש

 מחשיפה כתוצאה .להפרעה הגורם רצוי בלתי צליל הוא רעש

  לנזקי נחשפים אנחנו לרעש ,פתאומית או מקוטעת ,ממושכת
   .רעש
 ,מתעשייה רעש המודרנית מהמציאות נפרד בלתי חלק הוא רעש

 . ..ועוד טכנולוגיים ממכשירים ,סואנים מכבישים

  הרעש של השליליות להשפעותיו המודעות עולה האחרונות בשנים

  .פסיכולוגית בצורה והן (בגוף שונים חלקים על) פיזית בצורה הן
 הפגיעה היא השמיעה במערכת פגיעה ,הרעש לנזקי בהתייחס

  לרעש שבחשיפה הנזק .מזיקים לרעשים בחשיפה ביותר הנפוצה

 לא הרעש לכן ,מיידיות אינן התוצאות כלומר ,מצטבר נזק הוא

   .גבוה סיכון כגורם האנשים בקרב נתפס

שלט המורה על איסור  

שימוש בטלפון סלולרי על  

 מנת לשמור על השקט

יזהר אשדות ודני  / רדיו חזק 

 בסן

https://www.youtube.com/watch?v=CapPbh4qdLg


 Ⓒ 2019נתי גלעדי : עיבוד ועריכה       

 איכות הסביבה

 זיהום אור

 או ,מלאכותית תאורה של עודף שמתאר מונח הוא אור זיהום

 מתבטא אור זיהום  .החשכה בשעות מלאכותי אור של בזבוז

  איננו בו מצב זהו ,כלומר .הלילה בשמי הכוכבים של בהסתרה

  תוך בשמים המנצנצים הכוכבים אור את לראות יכולים

   .לטבע הפרעה

  גורמים של הצטרפותם בשל גם להחריף יכול האור זיהום
   .חמצני-דו פחמן של גבוהה כמות ,ערפל ,עננים :כמו נוספים

בו זיהום האור   אזור כפרי השוואה בין

רואים כוכבים בשמי ,  (למעלה)מועט 

לבין אזור  , שביל החלב וכן את)הלילה 

,  (למטה)עירוני בו זיהום האור רב 

ורואים מספר  , הרחובות מוארים

 .מצומצם של כוכבים

את כמות האור  שמראות  לוויין תמונות 

האזורים  . לחלל הארץהמגיעה מכדור 

 חמורהמוארים יותר סובלים מזיהום אור 

 תיסלם" / אור של כוכבים"

https://www.youtube.com/watch?v=Vb10UHWfJkw
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 משאבים
  משתמש שהאדם בסביבה טבעיים ומרכיבים חומרים הם טבע משאבי

  ,מינרלים ,מים ,קרקע :למנות ניתן הטבע משאבי בין .לתועלתו בהם

 .ויהלומים מתכות ,חיים בעלי ,צמחייה

  טבע ומשאבי חיים טבע משאבי ;קבוצות לשתי מתחלקים הטבע משאבי

 .דוממים

  וחשוב ואצות דגים ,צומח :כגון ,מתחדשים משאבים :סוגים שני יש בהם

  .עליהם נשמור לא אם להיגמר ועלולים אינסופיים לא שהם ליזכור

 .מתכות :כגון ,מתכלים ומשאבים

  נזקים גורר הטבע במשאבי השימוש רבים שבמקרים שנזכור חשוב

   .וכדומה פסולת יצירת ,זיהום כגון לסביבה ועקיפים ישירים

  למען הסביבה שימור תוך ,המשאבים לניצול דרך הוא קיימא בר פיתוח

  צעדים ננקוט ולא ,קדימה נסתכל לא אם .הבאים והדורות הזה הדור

  חומרים ללא עצמנו את שנמצא ייתכן ,שלנו הטבע משאבי על לשמירה

 .לקיומנו יסודי בסיס שמשמשים ומרכיבים

משאבים   –אוצרות טבע 

 טבעיים

 מינרלים

https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_98/subjects_3077/


 Ⓒ 2019נתי גלעדי : עיבוד ועריכה       

 איכות הסביבה

 וטיפול באשפה מיחזור

  למצב אותה ומחזירים פסולת מפרקים שבו תהליך הוא מיחזור

  מאפשר המיחזור .חדשים מוצרים לייצור ישמש אשר ,גלם חומר של

  מצד והזיהום הפסולת כמויות את ומצמצם אחד מצד גלם בחומרי חיסכון

   .אקולוגית וגם כלכלית גם חשיבות לו נודעת כן ועל ,שני

 

  ,האדמה :מורכב הוא שמהם החומרים את ממחזר הטבע ומעולם מאז

  ואת הרכבם ואת מקומם את משנים מרכיביהם וכל האוויר ,המים

-בעלי .ואדמה מאור ,וממים מאוויר מתפתחים ,למשל ,צמחים .צורתם

  מחזור פרויקט שזהו כך ....אחרים חיים בעלי או צמחים אוכלים חיים

  ,מתפרקים שאינם חומרים ,שהמצאנו חדשים חומרים היא הבעיה .גדול

  ,בעולם החיים בסביבת ופוגעים הטבעי המיחזור את שעוצרים חומרים

 .הפלסטיק ,למשל

  מיחזורתאגיד  – ה"אל

 פלסטיק

 מיחזור

 טיפול באשפה

 הבינלאומי המיחזורסמל 

 מיחזורפחי 

לתקוות  פתח : "פיסול

 '  איצקוביץהדס  -" העולם

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_102/subjects_3825/
https://www.youtube.com/watch?v=nRU-pCQ5Qak
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 מים והתפלה מיחזור

  50%-מ למעלה לחסוך לנו המאפשר ,חשוב הליך הוא מים מיחזור

  שאחריו ,חלקי למיחזור ניתנים (ביוב) שופכין מי .שלנו המים מצריכת

 שבהם והמשקע ,בהשקיה לשמש יכולים אך ,לשתייה ניתנים אינם הם

  בפעולות שימוש בהם שנעשה מים הם אפורים מים .קומפוסט ליצירת

-כ מהווים והם ,וכביסה ,כלים ושטיפת כיורים מי ,מקלחת של ביתיות

  פסולת מכילים אינם אפורים מים .הביתיים מהשפכים אחוזים 50-80

 .אנושית
 

 בעיקרה המבוצעת ,בהם מהמומסים מים הפרדת היא - מים התפלת

  מליחים ומים ים-מי כמו ,לשתייה ראויים שאינם מים להפוך במטרה

  - "תפל" מהמילה נגזרת "התפלה" המילה .לשתייה שמיועדים לכאלו

  .המים של ,"טעמם" ,מליחותם את מסיר שהתהליך מכיוון ,טעם חסר

 מים אפורים מיחזור

 מים מיחזור

 המים בישראל

 מים לשימוש בחקלאות מיחזור

שימוש חוזר  –מים  מיחזור

 במים אפורים

 להשתמש במים פעמיים

 התפלת מים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://il.brainpop.com/category_54/subcategory_651/subjects_2638/
https://www.youtube.com/watch?v=N6URWPrOL1Y
https://www.youtube.com/watch?v=w-EyRt7pmZU
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 איכות הסביבה

 טונברגגרטה 
 מובילה את מאבק התלמידים לצדק אקלימי , נערה שוודית

 .האקלים משבר הזנחת נגד הגלובלית הצעירים מחאת את מובילה טונברג גרטה

 ,אקלימי לצדק התלמידים מאבק את מובילה היא .העולם את להציל מנסה הצעירה

  על מחאה בפעולות לנקוט נוער בני המעודדת תנועה ',האקלים שביתת' את וייסדה

 להתניע טונברג הצליחה משנה פחות בתוך .באקלים הפגיעה לנושא הממסד אדישות

 או מודאגים מדענים שאלפי כפי ,לרלוונטי האקלים משבר את ולהפוך ,עולמית מחאה

 .לפניה הצליחו לא ותיקים סביבה פעילי

  הועידה באי בפני גרטה נזפה 2019 בספטמבר שהתקיימה העולמית האקלים בוועידת

 צריכה אני ,כאן להיות צריכה לא אני - בסדר לא זה כל .בכם צופים אנחנו" :ואמרה

 שלי הילדות ואת שלי החלומות את גנבתם .האוקיינוס של השני בצד הספר בבית להיות

 אנשים ,סובלים אנשים...."המזל-מבנות אחת עוד ואני ,שלכם הריקות המילים עם

  וכל ,המונית הכחדה בתחילת ואנחנו ,מתמוטטות שלנו האקולוגיות המערכות .מתים

  איך - תמידית כלכלית צמיחה על אגדות וסיפורי כסף זה עליו לדבר יכולים שאתם מה

   ."?מעזים אתם

  בועידת טונברגגרטה 

 9.2019ם לאקלים "האו

  9.2019 –ועידת האקלים 

 הפגנה

 –מחאת האקלים בישראל 
9.2019 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301780
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המחשב-מתמטיקה ומדעי  

ה ִטיקָׁ ֵתמָׁ  המדעיםמלכת  - מָׁ

ספר הטבע 
כתוב בסימנים  

 /  מתמטיים 
 אסטרונום, יוהנס קפלר

ה ִטיקָׁ ֵתמָׁ  .ושינוי מרחב ,מבנה ,כמות כגון במושגים העוסק דעת תחום היא מָׁ

  יוונית במילה "מתמטיקה" המילה מקור .ומדידה חישוב ,ממנייה התפתחה היא

 ."מדע ,לימוד ,למידה" :שפירושה עתיקה

  ההבנה למשל כמו בסיסיים חשיבה תהליכי של הפשטה עושה המתמטיקה

 3 נחבר אם גם וכך תפוחים 5 נקבל תפוחים 2 עוד עם תפוחים 3 נחבר שאם

 3 צירוף של תהליך זהו כלומר ,5 תהיה הברגים כמות ברגים 2 עם ברגים

 .5 תמיד זה במקרה תהיה ?כמה לשאלה והתשובה עצמים 2-ל עצמים

  :הם הדברים של זו להפשטה הבסיסיים העקרונות

   .וקלה מהירה בצורה בעזרתו וחישוב המספרים סידור למשל – סדר•

  לגבי גם נכון יהיה שהוא הרי וברגים תפוחים עם נבדק משהו אם – כללים•

  .וכדורים אגסים

  יוצגו שנים אלפים כשלושת לפני עד .המספרים כתיבת למשל – מקוצר ייצוג•

 מעשי לא אבל קטנים למספרים נוח ייצוג ,כמות של סימונים ידי-על המספרים

 .היום משתמשים שאנו הסימונים התפתחו לאט וכך .גדולים למספרים
 הדג נחש/  מספרים  

https://www.youtube.com/watch?v=gDh_p0ltAtU
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המחשב-מתמטיקה ומדעי  

ה ִטיקָׁ ֵתמָׁ  ההיסטוריה של המָׁ

 ספרות מאיה
המספרים והבנת הכמות  

 שלהם

   .שנים אלפי לאורך התפתחה המתמטיקה

  כנראה היתה הראשונה ההפשטה .ההפשטה – היתה ההתחלה

   .שלהם הכמות והבנת המספרים

  ,חיסור ,חיבור :הפעולות ארבע את  שכולל החשבון התפתח בהמשך

 ,ימים - זמן יחידות כגון מופשטים חפצים לספור כדי וזאת וחילוק כפל

   .ושנים עונות

  אחרת מערכת או כתיבה נדרשה ,נוספת התקדמות להשיג מנת-על

  ומגוונות רבות ספירה שיטות .ספירה מקל כגון ,מספרים לרשימת

  כיום הידועים ביותר העתיקים הכתובים המספרים כאשר ,הומצאו

  .שנה 4,000-כ לפני המצרים ידי על נרשמו

  בין הקשר בהבנת הצורך בשל החלה המתמטיקה של ההתפתחות

   .שמימיים אירועים ולחיזוי ,מסחר לחישובי ,שטחים למדידת ,המספרים
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המחשב-מתמטיקה ומדעי  

ה ִטיקָׁ ֵתמָׁ  ההיסטוריה של המָׁ

הספר התמציתי לחישוב  "
,  "על ידי השלמה ואיזון

מחמד   עפר'גאבו  ספרו של
הנחשב  ואריזמי'חאל 

 ליסוד האלגברה

קשרים חשובים  ויצרה , הורחבה המתמטיקה בצורה ניכרת, מאז

תגליות מתמטיות חדשות נתגלו לכל אורך  . המדע השוניםלתחומי 

התפתחות המתמטיקה . וממשיכות להתגלות עד היום, ההיסטוריה

 .  העתיקההגיעה לשיאה ביוון  בעת העתיקה

שפיתחו את  , היה עיקר ההתפתחות על ידי הערבים הבינייםבימי 

 .  והטריגונומטריה האלגברה

, הייתה פריחה של ענפים שונים במתמטיקה 17-במאה ה

הזנק לענפים מדעיים  ועוד תחומים ששימשו   גאומטריה אנליטית כגון

 .  רבים

 , תורת הקבוצות פותחה 19-המאה הבסוף 

התפתח . המהירההמשיכה המתמטיקה בהתפתחותה  20-הבמאה 

 .מדעי המחשב ,תחום מתמטי חדשנולד ... ו הלוגיקהתחום 
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המחשב-מתמטיקה ומדעי  

 ארכימדס
 בעת העתיקה –מתמטיקאי 

  ידוע שמעט פי על אף .יווני ומהנדס פיזיקאי ,מתמטיקאי היה

  העת של המובילים מהמדענים לאחד נחשב הוא ,חייו על

 ,והגאומטריה המתמטיקה בתחומי לתגליות בנוסף .העתיקה

  הוא .בתקופתו מאוד לחדשניות שנחשבו רבות מכונות תכנן

 החוק את ותיאר ,ההידרוסטטיקה יסודות הבנת את הוביל

  .המכניקה מבוססת עליו המכשיר ,המנוף מבוסס עליו

 -שרגא ובישגדא 

 ארכימדס

 -המנוף של ארכימדס 

עבודתו על מנופים גרמה לו  

תנו לי נקודת משען  : "לקבוע

 "ואניף את העולם

אמצעי יעיל   –בורג ארכימדס 

 לשאיבת מים

https://www.youtube.com/watch?v=g1nwD_NADD4
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המחשב-מתמטיקה ומדעי  

 ניוטון אייזקסר 
 מגדולי המדענים

  ופילוסוף פיזיקאי ,מתמטיקאי היה הוא .17 -ה במאה חי ניוטון אייזיק

 .הזמנים בכל המדעיים המוחות מגדולי לאחד שנחשב

  את , "הטבע פילוסופיית של המתמטיים היסודות" בכתביו תיאר הוא

  של בסיס שהיוו ,התנועה חוקי שלושת ואת הכבידה כוח תופעת

  הגדולים  הישגיו לצד  .המודרנית ההנדסה של יסוד שמהווה המכניקה

  זמנים לוח לבנות וניסה ,כית"תנ בפרשנות גם רבות ניוטון עסק ,בפיזיקה

  .בלבד כמיתוסים לראותם שמקובל אירועים של להתרחשותם כרונולוגי

  המקודשת הגאומטריה את לחקור כדי רבות ניוטון עמל ,כי"תנ כמלומד

  אוהל ושל המקדש בית של המקראיות במידות ונעזר ,שלמה מקדש של

 ניוטון -שרגא ובישגדא  .אלה מבנים בבניית המנחים הקווים על למסקנות להגיע כדי המשכן

 ניוטון אייזק

פי  -תרשים של בית המקדש על

 ניוטון

 מה גילה ניוטון –אאוריקה 

https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_99/subjects_4606/
https://www.youtube.com/watch?v=uafbWJ26xNU
https://eureka.org.il/item/17155/מה-גילה-המדען-אייזק-ניוטון-במחקריו
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המחשב-מתמטיקה ומדעי  

 קרל פרידריך גאוס
 "נסיך המתמטיקאים"

  מגדולי ,18-ה במאה שחי גרמני ואסטרונום פיזיקאי ,מתמטיקאי

   .המתמטיקאים נסיך מכונה גאוס .הזמנים כל של המתמטיקאים

  תורת ,המספרים תורת ,האלגברה בתחומי רבות תרם גאוס

 .ועוד אסטרונומיה ,והמגנטיות  ,החשמל תורת ,הכבידה

 שהבין סיפר עצמו הוא .ענייה פועלים למשפחת יחיד בן היה גאוס

  ידע בטרם עוד (... חיסור ,חיבור) החישוביות הפעולות סוד את

 נחשבים רובם ,כילד גאונותו על רבים סיפורים קיימים .לדבר

  .כאגדות
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המחשב-מתמטיקה ומדעי  

 טיורינגאלן 
 אבי מדעי המחשב

 :שמו על הקרויים רעיונות שני לעולם הנחיל ,20-ה במאה שחי בריטי מתמטיקאי

 .המחשב של פעולתו לאופן מופשט מודל שהיא ,טיורינג מכונת•

 בינה יש כלשהי למכונה האם לבדוק שבא מבחן שהוא ,טיורינג מבחן•

 .אדם ובין בינה להבחין תאפשר שלא מלאכותית

   הראשון המודרני המחשב של בפיתוח המרכזית הדמות טיורינג היה המעשי בצד

  מכונת של המוצפנות ההודעות את מתמטיים חישובים באמצעות שפיענח

  פיצוח בזכות .השנייה העולם מלחמת בזמן הגרמני הצבא של "אניגמה" ההצפנה

  .אנשים מליוני שהציל מה ,גרמניה את הברית בעלות ניצחו זה

  הזריק הוא ."הומו" היותו על כלפיו החברה יחס בשל לחייו קץ שם טיורינג אלן

  הגמדים ושבעת שלגיה לסיפור בדומה ,המורעל בתפוח ונגס לתפוח ציאניד

 שהוא היא גופתו ליד שנמצא הנגוס התפוח על השמועות אחת .עליו אהוב שהיה

  תורת לאבי שנחשב לטיורינג כמחווה ,אפל חברת של ללוגו ההשראה את היווה

  .המחשב

 טיורינגאלן  –שרגא ובישגדא 

לכבוד   טיורינגזכה  2012בשנת 

מיוחד כאשר רשות הדואר  

הוציאה  בריטניה  המלכותית של 

בול לזכרו במסגרת סדרת  

 ".עשרה בריטים דגולים"הבולים 

אנחנו יכולים לראות רק  

אבל  , מעט קדימה

אנחנו יכולים לראות 

 .שיש שם הרבה עבודה

 טיורינגכתבה על –רואים עולם 

 טיורינגמכונת 

https://www.youtube.com/watch?v=9rUtZvqmUms
https://www.youtube.com/watch?v=oW8EbAkfPcc
https://www.youtube.com/watch?v=mU8oiAbom0I
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 אומנויות

 איור וקומיקס ספרות ושירה ותיאטרוןקולנוע  ציור ופיסול מוסיקה
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 מוסיקה

 מוזיקה
 "מלכת האומנויות"

  .בזמן הצליל סידור אמנות היא ,"האומנויות מלכת"ל הנחשבת ,מוזיקה

   .ומרקם גוון ,דינמיקה ,קצב ,צליל גובה הם העיקריים מרכיביה

  שונות מתרבויות אנשים בין שמחברת תקשורת כדרך נתפסת המוזיקה

  בין ההבדלים את במוזיקה לראות אפשר מנגד אך ,שונות שפות ודוברי

  להתפתחות הביא ועמים ארצות שבין הניתוק .השונות התרבויות

   .העולם ברחבי ומגוונים מיוחדים מוזיקה סגנונות

  לנגן נגן יכול זה כתב בזכות  .התווים כתב בעזרת כותבים המוזיקה את

  לא הוא מעולם אם וגם לכן קודם רבות שנים חוברה היא אם גם ,מוזיקה

  של שורות מערכת על לימין משמאל כותבים התווים את .אותה שמע

  ,יותר גבוה התו כתוב שעליו שהקו ככל  .חמשה שנקראת ,קווים חמישה

   .יותר גבוה מייצג שהוא הצליל כך

 .ומיוחדים שונים נגינה כלי של תוצרים הם כי ושונים מגוונים הצלילים
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סגנונות ויוצרים –מוסיקה   

 מוזיקה קלאסית

 המוזיקה כל את שמסמן מוזיקלי סגנון היא קלאסית מוזיקה

 .היום ועד הביניים ימי מאז לחיקוי ושראויה מופתית שנחשבת

  ,בטהובן ,מוצרט כמו ,עשרה-התשע המאה של המוזיקאים

 ביכולת לשיאים ביצירותיהם שהביאו כאלה נתפסו ,היידן

   .שיצרו המוזיקה של הביטוי

 היא .בה ולהתרכזות להקשבה נוצרה הקלאסית המוזיקה

 – ומדויקת משוכללת ,מיוחדת שפה לה שיש בכך ייחודית
 בכתב מבוטאים שהם כפי שלהם והצירופים הצלילים שפת

   .התווים

נגני התזמורת הפילהרמונית  

 הישראלית  
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סגנונות ויוצרים –מוסיקה   

 וולפגאנג אמדאוס מוצרט

 מוצרט

 יצירות מספר הקצרים חייו במהלך שחיבר אוסטרי מלחין

  המלחינים מגדולי כאחד נחשב ואשר באיכותן דופן יוצאות

 .הזמנים כל של הקלאסיים

 1756-1791, מלחין אוסטרי

 אמדאוס מוצרט וולגאנג

 מוזיקת לילה זעירה

 מוצרט -שרגא ובישגדא 

https://il.brainpop.com/category_33/subcategory_337/subjects_5033/
https://www.youtube.com/watch?v=PGSeJHr4dzg
https://www.youtube.com/watch?v=OpGM22klR2k
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סגנונות ויוצרים –מוסיקה   

 לודוויג ואן בטהובן

Fur Elise (For Alice) 

  המלחינים מגדולי לאחד נחשב .גרמני ופסנתרן מלחין

 את לאבד החל לחייו העשרים בשנות .הקלאסית במוזיקה

 .חירש כשהיה גם מופת יצירות להפיק המשיך אך שמיעתו

 לודוויג ואן בטהובן
 1770-1827, מלחין ופסנתרן גרמני

 בטהובן

הסימפוניה החמישית של  

 בטהובן

https://il.brainpop.com/category_33/subcategory_337/subjects_3788/
https://www.youtube.com/watch?v=DA2tcJ8zc5I
https://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI
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כלי מיתר מסורתי   –בללייקה 

לבללייקה אופיינית  . ברוסיה

העשויה  תיבת תהודה משולשת 

  .מיתרים 3-מעץ ו

 מוזיקת עם
 עוברים שהם בכך מאופיינים העולם בכל העם ושירי עממית מוזיקה

 לפני לילדיהם שרים שהורים שירים - ערש שירי כמו לאוזן מפה

   .אותם חיבר מי שנדע בלי לעיתים מועברים העם שירי .השינה

 הבוזוקי כמו הללו השירים את ללוות כדי נוצרו מיוחדים נגינה כלי

 או ,ערב בארצות המוזיקה את שמאפיין העוד או יוון את שמאפיין

  ו'והבנג ברוסיה שמקורה המוזיקה את שמאפיינת הבללייקה

 .הברית שבארצות העם מוזיקת את שמאפיין

 מדור אצלנו שעוברים השירים ,צעירה מדינה היותה בשל ,בישראל

 יש אך .מוכרים אנשים י"ע והולחנו נכתבו "עברי זמר" ומכונים לדור

 "רומנסות"ה כמו בגולה שנלמדו שנים מאות בני וזמירות לחנים גם

  "בקשות"ו האשכנזים היהודים של "חזנות פרקי" ,ספרד יהודי של

 .מרוקו יהדות נוסח

כלי נגינה שמאפיין את   –עוד 

המוזיקה  שהתפתחה בארצות 

 המזרח

 –הבה נגילה :שיר עם 
 ריקוד עם  

https://www.youtube.com/watch?v=8nlXoVG4J_k
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 נחשבת שמר נעמי .ישראלית וזמרת מלחינה ,פזמונאית

 של למעמד זכתה היא .בישראל הפזמונאים מגדולי לאחת

 בקריירה השיא מרגעי אחד .לאומית ופזמונאית משוררת

 את כתבה כאשר ,1967 בשנת היה שמר של המוזיקלית

 .נתן שולי ששרה "זהב של ירושלים" השיר
 

 ישראל מדינת של הקול פס שהיו נוספים רבים שירים כתבה

 :הילדים ושירי ,"מחר" ,"יהי לו" ,"האקליפטוס חרשת" :כמו

  סוכת בונה שלומית ,"היום בא הדואר" "בית האלף שיר"

 .רבים ועוד "שלום

 (2004)כלת פרס ישראל לזמר עברי 

 (1930-2004)נעמי שמר 

 לו יהי

 נעמי שמר

 שיר האלף בית

 נעמי שמר - וידאופדיה

 ירושלים של זהב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=cpp8XENcuBk
https://www.youtube.com/watch?v=XtDIFvN05oc
https://www.youtube.com/watch?v=vXLCuAMc3Sg
https://www.youtube.com/watch?v=O2RoCNeM9B0
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בית ילדותו של אהוד מנור  

 בבנימינה

  לשנת העברי הזמר בתחום ישראל פרס חתן ,מנור אהוד

  בתרגום גם עסק .העבריים השירים כותבי מגדולי ,1998

 .בידור ולמופעי לתיאטרון וכתיבה

  משיריו רבים .בנימינה במושבה וגדל נולד מנור אהוד

 .הוריו ולבית למושבה מוקדשים

  פעולה ושיתף ,הזמר בתחום רבים לאמנים מילים כתב הוא

  רוזנבלום יאיר ,הירש נורית ,כספי מתי – המלחינים מיטב עם

 הזמר של לקלאסיקה ונכנסו ללהיטים הפכו שיריו .ואחרים

  ברית" ,"אחריך שבי ללכת" ,"אחרת ארץ לי אין" :כמו ,העברי

 .רבים ועוד "הבאה בשנה" ,"עולם

 (1998)זוכה בפרס ישראל 

 (1941-2005)אהוד מנור  

 ימי בנימינה

 אהוד מנור

 אין לי ארץ אחרת

 בשנה הבאה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=yNlf6szK2XI
https://www.youtube.com/watch?v=FWCogy07MQw
https://www.youtube.com/watch?v=5FNEg0B5I1c
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 "הצעיר השומר" בתנועת חבר היה בנעוריו .אביב-בתל והתחנך גדל נולד

 היה ,כן כמו .ברזל כדור ובהדיפת לגובה בקפיצה לנוער הארץ ואלוף

   ."אביב תל הפועל" של הנוער בקבוצת כדורסל שחקן

 הפועל של ונאמן ותיק כאוהד במיוחד וידוע ,מושבע ספורט חובב היה

  נהיה ,טוב לנו היה" דוגמת ,הידועים משיריו בכמה המוזכרת ,אביב-תל

  לשיר המלים את כתב אף אינשטיין ."לו אמרו" ,"לאט סע" ,"רע לנו

  .2000 בשנת הקבוצה של האליפות

  את ושר הירקון גשר בשלישיית שותף היה הוא .ל"הנח בלהקת היה הוא

 ."שבתי סאלח" בסרט שיחק ."בנין פועלי אהבת" הלהיט

 ישראלי  פזמונאי ושחקן , זמר
השפיע על התפתחות  , גילה וטיפח אומנים רבים

 .הסגנונות המוזיקליים בזמר הישראלי במשך שנים

 (1939-2013) אינשטייןאריק 

 העולים החדשים –לול 

 אינשטייןאריק 

 עטור מצחך

 אינשטייןאריק 

 עוף גוזל

https://www.youtube.com/watch?v=vkiv2jHaWsg
https://www.youtube.com/watch?v=WZM4iXT3-ic
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_718/subjects_5687/
https://www.youtube.com/watch?v=tQPuOp2Lxb8
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 פופ

 מוזיקאים שאינם לאנשים גם שמאפשרת קליטה מוזיקה

 ,קצרים מקטעים מורכב הפופ .ממנה וליהנות לה להאזין

  מוזיקת .קליטה וממנגינה ומובנות פשוטות מילים עם משירים

  גם כמובן והגיעה באמריקה שנה 80 -כ לפני החלה הפופ

 רבים סגנונות הפופ במוזיקת .העולם ולשאר לאירופה

 .ומגוונים

  ,שנה כל המתקיימת ,"אירוויזיון"ה  שבתחרות השירים

 משתתפת ישראל  .הפופ מוזיקת מאפייני את היטיב משקפים

 .פעמים ארבע בה זכתה ומאז 1973 שנת מאז בתחרות
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 אי שם

 אבניבי

 נורית הירש ואילנית

 ביתא-יזהר כהן ולהקת אלפא

 פופ ישראלי

-ב הראשונה בפעם באירוויזיון ישראל את ייצגה אילנית

 ,הירש ונורית מנור אהוד שכתבו "שם אי" השיר עם 1973

 .האירוויזיון תזמורת על שניצחה הראשונה האישה שהייתה

 .הרביעי למקום הגיע השיר

 

  באירוויזיון ישראל את ייצגו ביתא-אלפא ולהקת כהן יזהר

  השיר עם ,הראשון במקום לראשונה זכו בו ,1978  בשנת

  החוזר הפזמון .הירש ונורית מנור אהוד שכתבו "אבניבי"

  בי-ני-ב-א = "אותך אוהב אני" ופירושו ,ת"הבי בשפת כתוב

  .בך-ת-בו-או בב-ה-בו-או

 מבצעיםויוצרים 

https://www.youtube.com/watch?v=IRbj_8JBjc8
https://www.youtube.com/watch?v=A-9enzuan3A
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 הללויה

 דיווה

 דנה אינטרנשיונל

 ...פופ ישראלי 

  וקובי אור שמרית שכתבו "הללויה" והשיר ודבש חלב ולהקת עטרי גלי

  בה בלדה הוא השיר .1979 בשנת באירוויזיון שנייה זכייה ,אושרת

  .שבו הטובים הדברים כל ועל העולם על אלוהים את משבחת הלהקה

  וניצח דתית בתמה שימוש שעשה היום עד היחיד השיר למעשה זהו

 .האירוויזיון בתחרות

 

  שכתבו "דיווה" השיר עם (1998) באירוויזיון זוכה  אינטרנשיונל דנה

  ישראל את לייצג נבחרו והשיר אינטרנשיונל דנה .פיק וצביקה גינאי יואב

  למרות זאת ,השידור רשות של ועדה ידי על שנה באותה באירווויזיון

  מקהילת חלק הזמרת היות בשל חרדיות מפלגות מצד ומחאה ביקורת

 ב"הלהט

 מבצעיםויוצרים 

 דיווה

 גלי עטרי ולהקת חלב ודבש

https://www.youtube.com/watch?v=wmLi6rEmKcY
https://www.youtube.com/watch?v=C33kO3fvjkI
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Toy 

 טו דו בום

 ובן אל סטטיק

 ...פופ ישראלי 

שכתבו דורון מדלי וסתיו בגר ייצגו את ישראל   TOY""והשיר נטע ברזילי 

זו הזכייה הרביעית של ישראל  .  והובילו לניצחון 2018באירוויזיון בשנת 

 .  בתולדות התחרות
 

הם חברי הקבוצה צמד היפ הופ מזרחי ישראלי  –אל -ובן סטטיק

הם זכו  2017בשנת .  ורדי'ג והמפיק המוזיקלי תבוריאל -ובן סטטיק

 :  ועדת הפרס ציינה.  ם בקטגוריה הישג השנה"בפרס אקו
אחד יותר  , של להיטיםבסדרה ..... יוצרים וזמרים חדשים איתהכל שנה מביאה "

תוך שהם מביאים סאונד , הם ניערו את האבק מהפופ הישראלי, מוצלח מקודמו
אבל ממש לא  , צעיריםהם אולי ....  להלמוזיקה ולמה שסביב  –חדש וגישה חדשה 

אהוד מנור היה מוחא , הטקסטים שלהם מציגים גובה עיניים חדש ומדויק. פשוטים

המנגינות שלהם קליטות אך לא מטופשות וההפקה המוזיקלית בעלת  . להם כף

 ".  הישראליורחוקה מאוד מהבנליות של המיינסטרים , עכשווית, ייחוד

 מבצעיםויוצרים 

זוכה באירוויזיון   –נטע ברזילי 

2018 

 כביש החוף

utube.com/watch?v=Y_OLslE3bX8
https://www.youtube.com/watch?v=UFZ2F8V9qVk
https://www.youtube.com/watch?v=wmLi6rEmKcY
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 רוק

  כ"ואח באירופה בתחילה להתפתח שהחל מוזיקלי סגנון

 השתמשו זה בסגנון ."רוקנרול" היה זה בתחילה .באמריקה

   .אלקטרוניות הגברה ובמערכות חשמליים נגינה בכלי

  הסגנון .צעיר היה הקהל .נועזות היו הרוק שירי של המילים

  חברתית ומרירות רצון שביעות חוסר של תחושה מתוך צמח

 .ופרועה משוחררת היתה המוזיקאים של ההופעה .באירופה

 עולם נגד טענות בשיריהם השמיעו ,שירה כדי תוך צעקו הם

 .והחריג השונה את לקבל מוכן היה שלא המבוגרים
   ְלַנֲעֵנעַ  ,ְלַנְדֵנד ,ְלִהְתַנְדֵנד :הוא  ROCK המילה פירוש

 Kids Wanna - אדמסבריאן 
Rock 

https://www.youtube.com/watch?v=fEVuuX-x62c
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 רחוב סומסום –צוללת צהובה 

 Yellow -צוללת צהובה 
Submarine   /החיפושיות 

 החיפושיות -הביטלס 

 (1966)החיפושיות בהופעה באולפן 

 רוק

רבים  ידי -עלהנחשבת , בריטיתלהקה ' ביטלס'ה= ' חיפושיות'ה

זו להקה  . פעם-להרכב המוזיקלי החשוב והמשפיע ביותר אי

, 50-אנד רול של שנות ההיה ברוק , שלהםשמקור המוזיקה 

.  של מוזיקה קלאסית בדרכים חדשניותמאפיינים לתוכה וששילבה 

היא התאימה למוזיקת הפופ בתקופתה וחידשה מאוד בכך  

-שהכניסה שינויים שהתאימו לצורת האומנות ולהתפתחות תרבות

של המילים   הלחם שם הלהקה הוא. 60-הנגד של שנות ה
 .קצב-  beat-חיפושיות  ו-  beetlesהאנגליות

 

להיט : מוח מצאו את שיר הפופ המושלםלאחרונה פורסם שחוקרי 

לנון כינה אותו מוזיקה של  ון 'שיר שג, הביטלסלא כל כך אהוב של 
מתקרב  Ob-La-Di, Ob-La-Daאבל מחקר מצא שהשיר , סבתות

 .ממוזיקהלפחות מבחינת המנגנון המוחי שגורם להנאה  -לשלמות 

 מבצעיםויוצרים 

,  דודאים/ צוללת צהובה

 חנן יובל ועוד, סוזן ופרן

 דה  -או בלה –די -בלה-או 

Ob-La-Di, Ob-La-Da  

https://il.brainpop.com/category_33/subcategory_337/subjects_4910/
https://www.youtube.com/watch?v=kDkbfJFwe6c
https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA
https://www.youtube.com/watch?v=BfNhlz29GWM
https://www.youtube.com/watch?v=_J9NpHKrKMw
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 רוק ישראלי

 בהשפעת 60-ה בשנות להתפתח שהחל ישראלי מוזיקלי סגנון

 הישראלי הרוק נחשב תחילה .ובאמריקה בבריטניה הרוקנרול

  שמוזיקה חשש היה ובארץ ,לביקורת ראויה ואף חולפת לתופעה

 הלהקות לשירי האזין אז שעד ,הישראלי הנוער את "מקלקלת" זו

 הרוק לאט לאט בהמשך .מחאה משירי היה החשש ,הצבאיות

 .כבוד של מקום ותפס והתבסס התפתח הישראלי

 ,זרה יצירה על בתחילה הישראלי הרוק התבסס מוזיקלית מבחינה

 מוזיקה בשילוב ישראלית ייחודית יצירה החלה השנים במשך אך

  נכתבים הישראלי ברוק הטקסטים .אתנית ומוזיקה מזרחית

 שירי אפילו מולחנים ולעיתים בעברית הגדול ברובם

 .היהודיים מהמקורות וטקסטים משוררים
 הרוק הישראלי

 נשים ברוק הישראלי

https://www.youtube.com/watch?v=SSA8ZyQZ_Y0
https://www.youtube.com/watch?v=iO7Jzdrk9Y4
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 בגלגול הזה

 מוזיקלי ומפיק מלחין ,פזמונאי ,יוצר-זמר הוא ֲחנֹוְך ָשלֹום

 .הישראלי ברוק היוצרים מראשוני לאחד נחשב הוא  .ישראלי

  אמנים עם פעולה שיתופי במסגרת הן ,חנוך שלום של יצירתו

  על רבות השפיעה ,כסולן מכן לאחר והן דרכו בתחילת אחרים

 הפעולה שיתוף מוכר במיוחד .בישראל הפופולרית המוזיקה

 הרוק אלבומי את שהניב ,איינשטיין אריק הזמר עם שלו

 .הראשונים הישראליים

 מראשוני היוצרים של הרוק הישראלי

לֹום ֲחנֹוְך  שָׁ

 ככה וככה

 מחכים למשיח

https://www.youtube.com/watch?v=RGfk8Rrxchs
https://www.youtube.com/watch?v=kKTyqRlBNJI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-0i3mev5EvQ
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 המגפיים של ברוך

 להקת רוק ישראלית -( 1973)כוורת להקת 

דני   הכוללת את, 1973 שהוקמה בשנת להקת רוק ישראלית היא כוורת

אלון   ,קלפטריצחק  ,גידי גוב ,(שכתב והלחין את רוב שיריה) סנדרסון

 .ויוני רכטר אפרים שמיר ,פניגשטייןמאיר  ,יק'אולארצ

שטותי בשילוב מערכונים בסגנון רוק מלודי ועשיר בהומור התאפיינה , הלהקה

 .  להצלחה מסחרית גדולהוזכתה 

בחלקם  . שנעשה בהם כוורת הוא השימוש הניכר בהומורבשירי בולט מאפיין 

למשל  משעשעות והתייחסויות  השימוש בהומור במשחקי מיליםמתבטא 

שיר  "ב". פה קבור הכלב"ו" יו יה"כדוגמת , שונים עבריים שימוש בביטויים

מי דה מאני   גיב)"מאנגלית ביטויים עבריים וביטויים מעורבים למשל " המכולת

שירים  ..."(. תעבור את הכביש ותחזור למכולת, הארט מיייו  גיב ל'אייאנד 

כדוגמת השיר  , המערב מציאות ודמיון" שטותי" אחרים נכתבו בהומור

או השיר המשעשע  מאוד את המגפיים שלו שגיבורו אוהב " המגפיים של ברוך"

בעיקר בהיותה  היא של כוורת חשיבותה   ".גוליית"בשיר  כי"התנעל הסיפור 

 .המוזיקה בארץובכך שינתה את פני , להצלחההראשונה שזכתה הרוק להקת 

 חברי להקת כוורת בעבר

 גוליית

 שיר המכולת

 האיחודבמופע ו

https://www.youtube.com/watch?v=RPMk7rXJCs8
https://www.youtube.com/watch?v=qoGM7G7cZJk
https://www.youtube.com/watch?v=B0xWYu3zasE
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שירים   –למען אחי ורעי 

 חסידיים

 דתית/ חסידית / מוזיקה יהודית 

מורה  היה" הרבי המרקד" – קרליבך( ה'שלוימל)שלמה  הרב

מבשר  הוא . אמריקאי יהודי ומספר סיפורים מלחין ,זמר ,רוחני

שהיא שילוב : מוזיקה יהודית מקוריתמוזיקלי הקרוי  אנר'ז ומייסד

מגוון מוזיקה שכוללת . של מוזיקה דתית ומוזיקה עכשווית

הוא היה ממפיצי . ועוד קלאסיתמוזיקה , פופ ,רוק סגנונות כגון

 .  כזו שנוגנה בליווי גיטרה, המוזיקה החסידית בסגנון חדש

נולד וגדל במשפחה דתית . זמר ומוזיקאי ישראלי –ישי ריבו 

" ס'תכל"הקים עם חברים את להקת . שבצרפת במרסיי

לקראת סוף השירות הצבאי  . יהודי רוק מטאל שביצעה

 .הצבאיתלהקת הרבנות  השתתף בכמה הופעות של
 תוכו רצוף אהבה

https://www.youtube.com/watch?v=NEElM7h9XlI
https://www.youtube.com/watch?v=fQRgX3ivUKU
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 ציור ופיסול

  הכותרת תחת שמצוי ,הקלאסיות האמנות מצורות לאחת נחשב ציור

  באופן היצירה את המתאר באמנות תחום זהו .פלסטית אומנות של

  בעזרת .וכתמים קווים היוצר ,צבע בעזרת משטח גבי על גרפי

  ;ועומק נפח ,תנועה ,אור של אשליה ליצור יכול הצייר ,שונות טכניקות

  לציור .עולם והשקפת דעות ,רגשות לבטא האמן יכול הציור באמצעות

  היסטורית מבחינה .האנושית התרבות של שנים אלפי של תיעוד

  האדם מציורי) שנה 35,000 לפני ,ביותר קדומה האמנות הוא הציור

 .(הקדמון

 

-תלת יצירה האֹוָמן יוצר במסגרתו הֳאָמנּות בתחום ענף הוא פיסול

  האנושית היצירה מענפי אחד הוא הפיסול ."ֶפֶסל" הנקראת ממדית

    .ביותר הקדומים

 פיסול

 לוח צבעים לציור –פלטה 

 בחימרפיסול 

 ציור

https://il.brainpop.com/category_33/subcategory_342/subjects_4738/
https://il.brainpop.com/category_33/subcategory_342/subjects_5043/
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 י'לאונרדו דה וינצ

  ייחודי מאוד שנחשב ,הרנסאנס אמני מגדולי ,איטלקי אשכולות איש היה

 .בזמנו האנושי הידע תחומי במרבית מומחה כאדם האנושות בתולדות

 כבר .ואנטומיסט ממציא ,מהנדס ,מתמטיקאי ,כמדען ידוע היה הוא

   .נס על הועלה הוא חייו במהלך

 י'לאונרדו דה וינצ

ציור דיו על  ) - הויטרוביהאדם 

של  ניר מתאר את הפרופורציות 

  X25.5מ  "ס 34.6)האדם  דמות 

 1490שנת (  מ"ס

 י'לאונרדו דה וינצ -כאן ואומן 

 "הגאון האוניברסלי" –פסל ואדריכל דגול , צייר

 י'לאונרדו דה וינצ –אאוריקה 

   מצבים בשני גבר מתאר :הויטרובי האדם

   .הכתפיים בגובה לצדדים פרושות וידיו לזו זו צמודות רגליו ,עומד•

  .הכתפיים גובה מעל מעט ,לצדדים מונפות וידיו רגליים בפיסוק עומד•

 ליאונרדו ביקש בציור .ראש אותו ולשניהם במעגל והשני בריבוע חסום האחד

 סמל הם האדם גוף של והסימטריה המתמטי שהיחס להראות י'וינצ דה

   ."היחסים קנון" גם נקרא הזה הציור .לשלמות
  הלובר במוזיאון מיוחדת בתערוכה יוצג והציור למותו שנה 500  בצרפת מציינים ,השנה

 להשאיל שאישר באיטליה משפט בבית החלטה כך-על התקבלה יקרה שזה כדי בפריז

 .מוגבל לזמן העבודה את

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_119/subjects_2652/
https://eureka.org.il/item/32256/%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93%D7%95-%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A6-%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=sseW-WNrJmk
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 ....י 'לאונרדו דה וינצ
 דה לאונרדו של לציור שניתנו השמות הם 'וקונדה'ג לה'-ו 'ליזה מונה'

  .אישה של דיוקנה דמות שבמרכזו ציור .16-ה המאה מתחילת י'וינצ

  בשלב כבר שהצהיבה ,להגנה לכה של עבה שכבה מכוסה הציור

  מאפשר שאינו כהה גוון קיבל מהציור גדול שחלק לכך וגרמה ,מוקדם

 .הציור מפרטי ברבים להבחין

  .תומו עד פוענח לא שהסוד היא התחושה אך ,הרבה נכתב התמונה על

  מכך הנובע ,מסתורי חיוך עוטה הציור שבמרכז ליזה של דמותה

  ,עשן אפוף) ספומאטו בשם מיוחדת בטכניקה השתמש שלאונרדו

  .לחייך עומדת או מחייכת שהדמות הרגשה מקנה הדבר (באיטלקית

 שבה זווית בכל בצופה מביטות הן כאילו נראות ליזה המונה של עיניה

   .בתמונה יצפה

 בפריס הלובר במוזיאון מוצג הציור

 ציור שמן על עץ  –מונה ליזה 

 (מ"ס X 77מ  "ס 53)
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 ..מאמיןי לא היה 'אפילו דה וינצ, שנה אחרי 500
. כמוצלחהתברר  העותמאנילסולטן י 'שהציע דה וינצגשר מהפכני 

גשר שיחבר את קונסטנטינופול עם העיר   1502תכנן בשנת הממציא 

המיזם לא יצא  אבל , גשר אחר בזמנומכל  10גשר ארוך פי , השכנה

שהוא חזק  וגילו את הדגם שהתפעלו מהרעיון שיחזרו חוקרים . לפועל

באחרונה בחנו (  (MITוסטס'מסצמהמכון הטכנולוגי של החוקרים . ויציב

בעזרת  . יציבשהמבנה היה עומד על תלו את התוכניות של הגשר וקבעו 

לצד ידע על חומרי ושיטות הבנייה באותה  , מסמכים ששרדו עד היום

-מהדגם הורכב . 1:500של הגשר בקנה מידה של הם בנו דגם , תקופה

וחוברו בתצרף , תלת־מימדבנפרד במדפסת גושי אבן שהודפסו  126

העובדה   היתהשהרשים את הצוות יותר מכל הדבר . מ"ס 81-שאורכו כ

ללא חומר מדביק כמו  , "להחזיק את עצמו"שלפי התכנון הגשר היה אמור 

" אבן המפתח"רגע השיא בבניית הדגם היה כשהציבו את . טיט או מלט

.  עמד רק בזכות הלחץ שהפעיל על עצמוודחפו אותה בכוח כך שהמבנה 

 .אמרו החוקרים המהנדסים" זה כוחה של הגיאומטריה"

באיסטנבול     גלאטהשר ג

 Marc: צילום

אחת החוקרות לצד דגם  

:  יצילום'וינצהגשר של דה 

Gretchen Ertl / MIT 
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 ציירים מציירים גרמי שמים –ציור 

 שצייר ציור "starry, Starry Night – כוכבים ליל"

 הנשקף הנוף את מתאר ,גוך ואן וינסנט הצייר

  פסיכיאטרי חולים בבית גוך ואן של חדרו מחלון

  במישור .בצרפת בעיירה ,דיכאון בשל שהה שבו

  ,ברוש דמויי גבוהים עצים קבוצת מתוארת הקדמי

  כשבמרכזה הקטנה העיירה משתרעת מאחוריהם

 .גבעות שרשרת מופיעה ובאופק ,צריח עם בית

 ואן שיבץ בשמים ,השמים תיאור הוא הציור עיקר

 מוקף מהם אחד כשכל ,וירח כוכבים מספר גוך

 השמים את תיאר גוך ואן .מעגלית אור בהילת

 של תחושה שיוצרות מכחול משיכות בעזרת

  - האימפרסיוניזם הוא הציור סגנון .תנועה

 "התרשמותיות"
 אמפרסיוניזם

וינסנט ואן גוך   –" ליל כוכבים"

 1889שנת  
 Starry, Starry Night))וינסנט 

 מקליןדון  –

 וינסנט ואן גוך

 ואן גוך –כאן ואומן 

 חזרה לשקופית יקום

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_119/subjects_2978/
https://www.youtube.com/watch?v=VN-Nyji8nNI
https://www.youtube.com/watch?v=oxHnRfhDmrk
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 ציור

, על בדשמן , אגרטל עם חמניות

 (לונדון)הגלריה הלאומית , 1888

 ...  וינסנט ואן גוך 

 שמן על בד,  דרך כפרית 1888, שמן על בד,  מרפסת בית הקפה
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 ציור

ממייסדי ומובילי זרם , צרפתי צייר

 .  האימפרסיוניזם באמנות

,  ועירוניים כפריים נופים עיקרמונה צייר 

בנסותו לחקות את האופן שבו העין  

 .מה שנגלה לפניהקולטת את 

  

ההיסטורית של שמו של החשיבות 

בתמונה היא שהוא זה  הציור שמופיע 

לתנועה האימפרסיוניסטית את שנתן 

 .שמה
 אמפרסיוניזם

 1872" זריחה, התרשמות"

 קלוד מונה

 קלוד מונה  –כאן ואומן 

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_119/subjects_2978/
https://www.youtube.com/watch?v=nqqP9W3wfGE
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 ציירים מציירים ספורט –ציור 

  ,רוסו אנרי הצייר שצייר ציור "הכדור שחקני"

  לפני בצרפת מקובל שהיה קבוצתי ספורט מתאר

 כדורגל משחק רוסו מראה בציור .שנה כמאה

  במשחק רואים .לנו המוכר מזה שלו בחוקים שונה

  .התלבושת של הצבעים שני פי-על נבחרות שתי
 לזה זה דומים מאוד שהשחקנים העובדה מצחיקה

 בהירי התאומים קבוצת של משחק יש כאילו –

  נראים ציוריו .השיער כהי התאומים מול השיער

  סגנון נקרא זה ציור וסגנון ילד אותם צייר כאילו

 .תמים-נאיבי

 1908אנרי רוסו  שנת   –" שחקני כדור"

 אנרי רוסו

 חזרה למשחקי כדור
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 ציירים מציירים ספורט –ציור 
  מלביץ קזימיר

,  מלביץ קזימיר" ספורטאים"

1928-1932 

  ,מלביץ קזימיר הצייר של ציור "ספורטאים"

  עומדים הם .זזים לא שבכלל ספורטאים מתאר

  ונראים חסונים אינם הם .שקפאו חיילים כמו

  הם  .אחידה תבנית לפי מקרטון נגזרו כאילו

  ,שלהם לצבעים פרט ,לזה זה זהים בעצם

  כמו קצת נראים הם .דגלים צבעי כמו שנראים

  שלהם שהמדינות מה רק שעושים ,רובוטים

  ידי-על צוירה זו תמונה .לעשות אותן שולחות

 .העריץ הקומוניסטי השלטון בזמן רוסי צייר

  האומנים נאלצים עריץ שלטון שבהן במדינות

  רוצה שהשלטון כמו המציאות את לתאר

  אם אותה מתארים היו שהם כמו ולא ,שתראה

   .חופשיים היו

 חזרה לשקופית אתלטיקה
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 פיסול ישראלי

יצירתו  , "האריה השואג"הפסל 

תל חי   ,מלינקובאברהם  של

אנדרטה לזכר הרוגי תל חי בשנת 

1920 

החל  שנוצרו בארץ ישראל פיסול הוא שם כולל ליצירות פיסול ישראלי

  ". בצלאל"שנת ייסוד , 1906 משנת

  מקראי סיפור "ַאָילֹון ְבֵעֶמק ְוָיֵרחַ  ּדֹום ְבִגְבעֹון ֶשֶמש"

  בעת נון-בן יהושע ידי על ישראל לבני שקרה נס על

  על וציווה 'ה אל פנה יהושע .הדרום מלכי מלחמת

  מה ,תנועתם את ולהפסיק להיעצר והירח השמש

  אחר המרדף במהלך קרה הנס .התרחש שמיד

  ולירח לשמש גרם כשיהושע ,הנסוגים הצבאות

  למקסם ישראל לעם לאפשר כדי ,במקומם לעמוד

  .במערכה הניצחון את

,  "שמש בגבעון דום"הפסל 

אבן  -יצירתו של שמואל בר

 ירושלים
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 ציור ופיסול

 קיימות ואיכות סביבה, פיסול

ונחשבת   1970-היצירה נבנתה ב

לאחת מיצירות הפיסול החשובות  

העבודה היה מפלס  בזמן בניית . ביותר

אבל , בצורת המים באגם נמוך עקב

בהמשך הוא השתנה מספר פעמים  

בשל הפשרת שלגים ולעיתים העבודה  

גם  . כולה או חלקה, כוסתה במים

צבעה של העבודה השתנה לאורך  

השנים כתוצאה מהפרשת צבעים של 

 .מיקרואורגניזמים במים

הזיקה בין האדם ובין הטבע יצרה לאורך ההיסטוריה  

התחזקה הזיקה אל   19-הבמאה . אמנותאינספור יצירות 

האמנות האימפרסיוניסטית  יותר הייתה זו מאוחר , הטבע

את הטבע בתפקיד  כשהציבה הרגע החולף שתיארה את 

בדרך  , הפך הטבע מרכזי יותר ויותר 20-הבמאה . מרכזי

נקודת התייחסות ביקורתית אל התרבות כלל מתוך 

 . והתעשייה

אמנים החלו   20-משנות השישים של המאה ההחל 

כגון זיהום  , שיצר האדםבצורה בולטת בבעיות לעסוק 

טיפול בבעיות אלו הביא להתפתחות גישות  . אוויר וסביבה

ובמקביל לעליית המודעות לבעיות של , חדשות באמנות

דרכים להביא להרמוניה  האמנים חיפשו . איכות הסביבה

 . לסביבהחדשה בין האדם 

,  אמנות האדמה כחלק מתנועת, השבעיםבשנות 

 ( בתמונה" )לוליאני/ ספירלימזח "את  סון'סמיתרוברט  יצר

 חזרה לשקופית איכות הסביבה
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 ציור ופיסול

 קיימות ואיכות סביבה, פיסול

,  ף'יאווצ כריסטו, איים עטופים

,  מיאמי פלורידה, 1980-1983

 ב"ארה

  שהם בחומרים שלמים איים-ו ים-חופי עטף ף'יאוואצ כריסטו

 אותם את הפך הוא בכך .עליה ומגנים לסביבה ידידותיים

  הקהל של הלב תשומת את והפנה ,לאטרקציה המקומות

 המתרחשים הטבעיים ולתהליכים למקומות כולו בעולם

 .חיים אנו שבו בעולם

  פלורידה ,שבמיאמי ביסקיין במפרץ "עטופים איים" בפרויקט

 טבעיים שאינם איים אלו .נושם ורוד בבד במפרץ איים נעטפו

  על וגלש עצמם האיים את כיסה הבד .אדם ידי מעשה אלא

  מצופי ידי על מחוברים הבדים כשקצות סביבם המים פני

 כללי מראה ויצרו המפרץ באדמת המחוזקים כבלים אל קלקר

 או ,פלמינגו ציפורי ,היביסקוס פרחי של אסוציאציה שעורר

  .ורודות חצאיות של

  שבתהליך כיוון ,נשכרת יצאה הסביבה איכות זה בפרויקט

  בפרויקט .אשפה של טונות כארבעים מהאיים נוקו העבודה

  ביולוגים ,סביבה איכות ,קיימות מתחומי מדענים שותפים היו

  הפנתה האתר אל קריסטו של ההתייחסות  .ח"בע וחוקרי

  . הציבורית הלב תשומת את אליו

 חזרה לשקופית התחממות כדור הארץ
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 ציור ופיסול

 קיימות ואיכות סביבה, פיסול

תהליך  , פתח לתקוות העולם

,  איצקוביץהדס הכנת היצירה 

 פתח תקווה  , 2011

  האומנית של פסל הוא העולם לתקוות פתח

  ארבעה שגובהו הפסל .איצקוביץ הדס והמעצבת

 5370 -מ עשוי הארץ כדור את מתאר ,מטר

  הוא בנפרד חלק כל כאשר ,משומשים בקבוקים

  יוצרים יחד החלקים כל מרכיבי אך אשפה פיסת

 .והרמוניה שלמה אחדות

  בהעלאת הקהילה שיתוף הוא האומנית חזון

  על לשמירה למחוייבותינו הציבורית המודעות

  ציבורי במקום והצגתו הפסל פרסום ידי על העולם

 תכננה הדס .והשבים לעוברים לעין הנגלה מרכזי

  את הפסל הכנת בביצוע ושיתפה הפסל את

 :שלבים שני ידי על הקהילה

   .שכונתיות מיחזור במכולות הבקבוקים איסוף•

 .הפסל של בבניה הקהילה שיתוף•

 וטיפול באשפה מיחזורחזרה לשקופית 
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ותיאטרוןקולנוע   

 קולנוע
 מאומנויות הבמה

  קולנוע סרטי של ובהקרנתם ביצירתם העוסק אמנות תחום הוא קולנוע

  תקשורת של כלי זהו .העולם ברחבי אנשים מיליוני ידי-על הנצפים

  היא הקולנוע אומנות .ניכרת ותרבותית חברתית השפעה בעל המונים

 .האומנויות מבין הצעירה

  הקול על והדגש ,ותנועה קול המילים של הלחם היא "קולנוע" המילה

 .אילם סרט -הראינוע לאחר בא הקולנוע ,הטכנולוגית בהתפתחות מקורו

  שלהם התוכן על שמבוססים סרטים :סרטים של שונים סוגים קיימים

   .פנטזיה סרטי ,דרמה סרטי ,בדיוני מדע סרטי :למשל

  סרטי כמו :להרגיש לצופה גורמים שהם הרגש על שמבוססים סרטים או

  ,עצב לתחושת שגורמים מלודרמה סרטי ,להצחיק שמטרתם קומדיה

   .הצופים אצל פחד שמעוררים אימה סרטי

   .... ועוד מוזיקליים סרטים ,מצויירים אנימציה סרטי ,מצולמים סרטים יש

חבר מכוכב אחר הוא   -. טי.אי

 ,1982סרט מדע בדיוני משנת 

 הפקת סרטים

 אולם קולנוע

הסיפור שאינו נגמר הוא סרט  

 פנטזיה

,  הנסיכה הקסומה סרט פנטזיה

 עם הרבה הומור

 מצויירסרט , ונגל'ספר הג

 סרט מוזיקלי, פופינסמרי 

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_758/subjects_2960/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=DSx8Jobx-Gs
utube.com/watch?time_continue=1&v=B3DcWtkKeIY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=njZBYfNpWoE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=LNVTKXIK7q8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nOfH7uEojKk
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ותיאטרוןקולנוע   

 קולנוע ישראלי

  ,ישראל במדינת הקולנועית ליצירה כולל תיאור הוא הישראלי קולנועה

 תעמולה סרטי אלו היו בתחילה .אלו ימים ועד הקמתה טרום מימי החל

  כאן התפתחה ובהמשך ,בארץ עת באותה החל אשר הציוני המפעל של

   .ומשגשגת איכותית קולנוע תעשיית בארץ

  סגנונות במגוון סרטים מאות שנותיה במהלך ייצרה הקולנוע תעשיית

  סרטים ,קומדיות ,איכות סרטי ,דרמה סרטי ביניהם אנרים'ז ובמגוון

  התעשייה .בעולם ומוערכת מוכרת באיכות קצרים וסרטים תיעודיים

 זוכה ,כיום ובמיוחד ,רבות שנים במשך אך ,וירידות עליות ידעה עצמה

  את ולייצג הקולנוע לבתי צופים אלפי מאות למשוך הישראלי הקולנוע

 .העולם ברחבי ובפסטיבלים בתחרויות בכבוד ישראל

 שייקה אופיר -השוטר אזולאי 

 אבוללה

 שבתיסלאח 

 שמונה בעקבות אחד

סרטים  : חדשות מהעבר

 הקולנוע הישראלי –

https://www.youtube.com/watch?v=kppJwLl9MSI
https://www.cinemaofisrael.co.il/%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%97-%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%99/
https://www.youtube.com/watch?v=Ho9ofJbHrc8
https://www.youtube.com/watch?v=TxkL1oMuCWs&list=PL51YAgTlfPj7w7xZb_NNfrP5SFvWAsiP8&index=31
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ותיאטרוןקולנוע   

 הבמהמאומנויות  -תיאטרון 

 אולם תיאטרון

  ,קהל בפני סיפורים הצגת שעניינו ,הבמה אמנויות של ענף הוא תיאטרון

  ,תאורה ,קול ,מוזיקה ,תנועה ,כדיבור ,תקשורת אמצעי שילוב בעזרת

 .משחק נקראת תיאטרון-בימת על הופעה .ארט-ווידאו תפאורה

  להצגת בנוסף לתיאטרון נחשבים ומחזמר פנטומימה ,בלט ,אופרה גם

   .שיח-דו באמצעות כמשחק העלילה

  משורות כלל בדרך המורכבת ,נפוצה ספרותית ביטוי צורת הוא מחזה

  דמויות של שיח או (מונולוג) אחד שחקן של שיח או (דיאלוג) שיח-דו של

   .שחקנים ידי-על תיאטרון בהצגת מוצגים מחזות .שונות

  של הסיפור בו מחזה - טרגדיה :למשל מחזות של שונים סוגים קיימים

   ,"שמח" לסוף הגיבור מגיע בו מחזה - קומדיה ,ורע עצוב הגיבור

  .שבה הקשרים מערכות ואת ,משפחה שמציג מחזה - ביתית דרמה

  .חדות תפניות בו ויש ,מתח להרגיש לצופה שגורם מחזה - מלודרמה

 .הגיבור של בניצחונו כלל בדרך נגמר המחזה

 דרמה ילדים הצגות

א  הגברת  " -חנה רֹוִבינָׁ

הראשונה של התיאטרון  

חנה רֹוִביָנא הייתה  " העברי

שחקנית תיאטרון ישראלית  

".  תיאטרון הבימה"וממייסדיי 

כלת פרס ישראל  , רובינא

בתחום התיאטרון משנת  

1956  . 

il.brainpop.com/category_9/subcategory_119/subjects_3055/
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 ספרות ושירה

 (1934 - 1873)חיים נחמן ביאליק  –ביאליק . נ.ח

  ,סיפורים מחבר ,מסות כותב ,המודרני בזמן העברים המשוררים גדול

  .המודרנית היהודית התרבות על רבות שהשפיע ועורך מתרגם

  להשתמש ויכולת העברית בשפה מלאה שליטה הייתה לביאליק

  הוא מסוימת במידה .הלשוני שבעושר המגוונות באפשרויות בכתיבתו

 .רבה במידה עליה השפיע ואף י"בא המדוברת העברית השפה את חזה

  בן רוץ ,נד-נד) .פופולאריים מאוד והם הולחנו שכתב הילדים משירי רבים

 .משלו ילדים היו לא לביאליק ...(עציץ פרח ,סוסי

 המשורר הלאומי

 ביאליק. נ.ח

שירים  : כריכת ספר הילדים

 לילדים ופזמונות

 ביאליק. נ.ח

 ביאליק -שרגא ובישגדא 

 ביאליק –חדשות מן העבר 

 שירי ילדים בציורי חול -ביאליק

https://www.youtube.com/watch?v=-SIQtXpiKyE
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_633/subjects_2950/
https://www.youtube.com/watch?v=o-qBDupo9XQ&list=PL51YAgTlfPj7w7xZb_NNfrP5SFvWAsiP8&index=43&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YX59YaFpYCE
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 ספרות ושירה

 (1887-1970) שמואל יוסף עגנון -י עגנון "ש

  נולד עגנון .עגנון י"ש המקוצר בשם מוכר עגנון יוסף שמואל

  החליט ,צעיר כסופר 1908 בשנת .(אוקראינה) המזרחית שבגליציה 'אץ'בבוצ

  לגרמניה היגר שנים מספר כעבור .בכתיבה המשיך וכאן ישראל לארץ לעלות

 היד כתבי וכל ,שריפה פרצה בגרמניה עגנון של בביתו .שנים 12 שהה בה

  לארץ שוב לעלות החליט השריפה לאחר .באש עלו הגדול ספריו ואוסף שלו

  .מותו עד משפחתו עם חי בה בירושלים והשתקע ישראל

 את שינה ובעקבותיו ,"עגונות" היה ,ישראל בארץ שפרסם הראשון הסיפור

  שהוקמה ,שוקן בהוצאת חייו בימי רבים ספרים פרסם עגנון .לעגנון שמו

 .בה שפורסמו הראשונים היו וספריו ,בשבילו בעיקר

 , החדשהמגדולי הסופרים העבריים בעת 
 פרס נובל לספרותחתן 

 י עגנון"ש

י עגנון על שטר "דיוקנו של ש

 שקלים חדשים 50של  

עיבוד למעשייה עממית העוסקת בעז שמצאה מערה  . הוא מעשייה קצרהמעשה העז 

 .  המאפשרת את קפיצת בדרך מפולין לארץ ישראל
 י עגנון"ש – בריינפופ

 י עגנון"ש –חדשות מן העבר 

https://www.youtube.com/watch?v=lke__vARdhk
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F
http://www.brainpop.co.il/he/category_9/subcategory_633/subjects_5343/
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 ספרות ושירה

 (1911-1970)לאה גולדברג 

 

 לאה .1935-ב לארץ עלתה .העברית בספרות הבולטות היוצרות מן

  משוררת היותה מלבד – ורבגונית מוכשרת יוצרת היתה גולדברג

  מבקרת ,עורכת ,מתרגמת גם היתה היא ולמבוגרים לילדים וסופרת

-בתל גרה .לספרות ופרופסור מחזאית ,מסאית ,פזמונאית ,אמנות

  ידידי הספר את כתבה מגוריה סביבת ועל 15 ארנון ברחוב אביב

 משלה ילדים היו לאש למרות ילדים ועל לילדים כתבה .ארנון מרחוב

   .לספרות ישראל בפרס זכתה 1970 בשנת

  איה ,ר"אז מכפר המפוזר ,להשכיר דירה :המפורסמות מיצירותיה

 הדוב" :הילדים שירי בנוסף .ונפלאות ונסים ,האיילות עושות מה פלוטו

  פזמון"ו "בחלום צחק הילד מדוע" ,"ברווזים" ,"ההפלגה שיר" ,"הצהוב

 לאה גולדברג . "ליקינטון

י שר  'לואיג/ שיר ההפלגה

 לאה גולדברג

ברי /  ליקינטוןפזמון 

 סחרוף שר לאה גולדברג

https://il.brainpop.com/category_33/subcategory_337/subjects_4938/
https://www.youtube.com/watch?v=XAsUACZBscM
https://www.youtube.com/watch?v=TPZ3KWGUiqQ
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 איור וקומיקס

 איור
לא  הוא סוג של המחשה . הוא תוספת  חזותית ליצירה מילולית איור

תמיד מחויב לשרת את  איור . טקסט או לרעיון, למושגמילולית 

בתוכו היבטים יצירתיים  האיור מכיל . 'נשען'הטקסט עליו הוא 

,  מקוריתשל הטקסט בצורה ואמנותיים על מנת להעביר את התוכן 

 .  ומעניינת, מושכת את העין

גם בספרות  . האיור הוא מרכיב משמעותי וחשוב בספרות הילדים

 .למבוגרים ניתן למצוא איורים יפים ומשמעותיים

,  רינת הופר, אבולעפיהיוסי , נחום גוטמן :דוגמאות למאיירים ישראליים

 ..אורה איל ועוד

איורים בספרי עיון נעשים  . גם בספרי עיון יש איורים וחשיבותם גדולה

גרפים , מסמכי מקור, ציורים, תצלומים, תרשימים: בטכניקות שונות

 .ועוד

,  רינת הופר, יוסי אבולעפיה, גוטמןנחום  :דוגמאות למאיירים ישראליים

 .אורה איל ועוד

 "בענק ובנסיכה, מעשה בגמד"תוך מ

 איור בהשראת שיר של דליה רביקוביץ

איור ובמה הוא שונה מציור 

 אאוריקה -

https://eureka.org.il/item/55951/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8
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 איור וקומיקס

 נחום גוטמן
 ,  ישראלי וסופר פסל ,מאייר ,צייר

 "מלך זולו לובנגולו"תוך מ .לספרות ילדים בפרס ישראלזכה 

 שביל קליפות התפוזים: כריכת הספר

 מחזמר -מלך זולו  לובנגולו

  והם הוריו עם ארצה עלה ילד וכשהיה ברוסיה נולד גוטמן נחום

  מתעד גוטמן החל 12 בגיל כבר .הצעירה אביב-בתל  התגוררו

  ציוריו .עיניו לנגד ונבנית ההולכת אביב תל העיר את ובציור ברישום

 בהם לבטא רצה הוא .רב ובאור עזים בצבעים צבועים גוטמן נחום של

 הרבה והצבעוניות השמש של החזק האור עם ,הארץ של האווירה את

  ,לארץ גוטמן שרחש האהבה ניכרת בציורים .הזה האור מן הנובעת

  קליפות שביל" הילדים ספרי את ואייר כתב הוא .ולנופיה לאנשיה

  במלחמת אביב-תל תושבי של קורותיהם את המספר ,"התפוזים

  מסע רשמי על המבוסס "זולו מלך לובנגולו" ואת הראשונה העולם

 .באפריקה שלו אישי
 נחום גוטמן

 נחום גוטמן –כאן ואומן 

https://www.youtube.com/watch?v=P6N_2Pg9Z8Q
https://il.brainpop.com/category_33/subcategory_342/subjects_4261/
outube.com/watch?v=VUgYTp6kypc
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 איור וקומיקס

 עלילון -קומיקס 

 החתול גארפילד

 רלי בראון'וצ סנופי

 דמויות מפורסמות

  בה אומנות וסוג גרפית מדיה זוהי .בתמונות שכתוב סיפור הוא קומיקס

  לתמונה מתמונה משתנים אשר ואירועים ברצף מצוירות אשר דמויות

  שבני מאז כבר קיימת הקומיקס שפת .עלילה סיפור לכדי מצטרפים

  של ציירו כאשר שנים אלפי לפני כבר תמונות דרך סיפורים סיפרו האדם

 .מידע להעביר כדי וחפצים עצים ,חיות

  וגם רציניים קומיקס גם ישנם אבל ,מצחיקים הקומיקס סיפורי רוב

   .לבן בשחור המצויירים ויש צבעוניים קומיקס סיפורי יש .עצובים

  הראשית הדמות .דופן-יוצאות וברעבתנות בעצלות המתאפיין ,חתול הוא גארפילד

   .דייוויס ים'ג האמריקאי המאייר שיצר קומיקס ברצועת מתוארים שחייה

 

 מאת "פינאטס" הוותיקה הקומיקס בסדרת בראון ארלי'צ של הביגל כלב שם הוא סנופי

 .שולץ .מ ארלס'צ
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 איור וקומיקס

 עלילון -קומיקס 
 סופרמן

 ספיידרמן

 דמויות מפורסמות

  שהוציאה הקומיקס בחוברות המופיעה על-גיבור של בדיונית דמות הוא סופרמן
 .1938-ב כבר לראשונה הופיע הוא ,קומיקס DC חברת לאור

 

  ואשר פארקר פיטר בתחילה שנקרא ילד ,על-גיבור של בדיונית דמות הוא ספיידרמן

  מהיר ,לגמיש להפך לו גרם אלא לו הזיק שלא דבר רדיואקטיבי עכביש ידי על נעקץ

 .על-לגיבור ולהיות מאוד עד וחזק

 

  לבני בעיקר המיועדת ,ישראלית הומוריסטית שבועית קומיקס סדרת היא !זבנג

  פרקי כל את בעצמו ומאייר כותב אשר ,פינק אורי הקומיקסאי הוא הסדרה יוצר .נוער

  מתבגר נער של יום-היום בחיי לרוב מתמקדת הסדרה .השנים כל לאורך הסדרה

  מציגה הסדרה .ספר בבית יחד הלומדים לכיתה חבריו ושל ,תיכון גל בשם ישראלי

 .הישראלית החברה את המאפיינות הדמויות את הומוריסטי באור

צייר  –חיות במה אורי פינק 

 סדרת הקומיקס זבנג 

https://www.kan.org.il/Program/?catid=1306
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 איור וקומיקס

 עלילון -קומיקס 
 פלאש  

 גורדון

 קומיקס מעולם אחר

  עם ומפגשים בחלל מסעות אפשריים .אפשרי הכל הקומיקס בעולם

  .וכוכבים חלליות ,דמיוניים יצורים
 

 טייס הוא ,בחלל ועסק ,1934 בשנת שהתפרסם הקומיקס גיבור גורדון פלאש

  .מינג בשם אכזר עריץ שולט במונגו .מונגו בשם מסתורי לכוכב מגיע הוא .חללית

 אלכס הקומיקס צייר יצר הדמות את .לעבר שדומה עתיד מתואר זו  קומיקס בסדרת

 היפים והשרירים הבלונדינית הבלורית בעלת ,גורדון פלש הדמות .ריימונד

 .נערצת לדמות והפכה מהר התפרסמה
 

 דמותו את .זקופה בלונדינית שיער רעמת ובעל סקרן ,צעיר בלגי עתונאי הוא טינטין

 .רבים הרפתקאות בספרי הופיע טינטין .(רמי 'ורז'ז) ה'הרז הבלגי המאייר יצר

  אסף זו הרפתקאה ציור לצורך .לירח שטסה בחללית גם  להרפתקאות יצא טינטין

  בספר .אמין ציור לצייר מנת על הירח אודות מלמדים חומרים שנים במשך היוצר

  חוזרים דבר של ובסופו חלל בחליפות מרחפים ,הירח על נוחתים וחבריו טינטין

 ,טינטין .חלום בגדר עדיין היתה לירח שהטיסה צויר זה כל  .הארץ לכדור

 עפרה חזה/ פלאש גורדון 

https://www.youtube.com/watch?v=j2KX207cyRA
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 ספורט

 תחרויות

 ואליפויות

אתלטיקה  

 והתעמלות
 אומנויות לחימה ספורט מים משחקי כדור
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 תחרויות ואליפויות

 אולימפיאדה
 אירוע הספורט החשוב בעולם

  32-ה האולימפיאדה להיפתח אמורה היתה ,2020 יולי בחודש

 נדחתה האולימפיאדה הקורונה מגפת פרוץ בשל .שביפן בטוקיו

  השתתפו מדינות 200-מ למעלה .2021 בקיץ והתקיימה בשנה

 הידבקות כנגד המשתתפים על ושמירה הגבלה בתנאי במשחקים

   גם בטוקיו התקיימו האולימפיאדה בתום .הקורונה בוירוס

  בעלי ספורטאים השתתפו בהם הפאראלימפיים המשחקים

    .מוגבלויות

  הוא הפעם אך חגיגי בטקס השנה נפתחו האולימפיים המשחקים

  והודלקה המשתתפות המדינות נציגי צעדו בטקס .קהל ללא נערך

 העולם מכל ספורטאים היתחרו באולימפיאדה .האולימפית המשואה

 המשחקים האולימפיים .ועוד ועוד טקוונדו ,האבקות ,ודו'ג ,אתלטיקה :שונים ספורט בענפי

לוגו  

  אולימפיאדת

קיץ  , טוקיו

2020 

,  מהר יותר

,  גבוה יותר

 חזק יותר

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_114/subjects_632/
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 תחרויות ואליפויות

 אולימפיאדת הנכים 
 הפאראלימפייםהמשחקים  – 

,  הנכיםאולימפיאדת  מכונים גם) הפאראלימפייםהמשחקים 

ספורטאים בעלי   בו מתחרים, ענפי בינלאומי-אירוע רבהם 

מדי  העיקריים נערכים  הפאראלימפייםהמשחקים . מוגבלויות

ובחסות  , האולימפייםהמשחקים  ואחריבסמוך , ארבע שנים

 .הבינלאומי הפאראלימפי דהווע

מבוסס על המילה  , "הפאראלימפייםהמשחקים ", השם

אבל  ; בחלק התחתון של הגוףשיתוק   = Paraplegia היוונית

,  כל המתחרים הם נפגעי שיתוקכשהתברר שלא , זמןלאחר 

 פאראוהוא מתבסס כיום על המילה , שונה מקור המונח מיוונית

 .המשחקים האולימפייםליד   –שמשמעותו ליד 

 הפאראלימפייםדגל המשחקים 
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 תחרויות ואליפויות

 האולימפיאדה הראשונה
 המשחקים האולימפיים העתיקים החלו ביוון העתיקה

 אולימפיה בעיר שנה 2,300-כ לפני נערכה הראשונה האולימפיאדה

  ומתוכם בלבד ימים חמישה במשך נערכו המשחקים .יוון שבדרום

  בתחילה .דתיים לטקסים מוקדשים האחרון והיום הראשון היום היו

-כ של מסלול ,איצטדיון של לאורכו ריצה :אחת תחרות רק היתה

 החמש קרב את לתחרויות הוסיפו יותר מאוחר .מטר 190

  כידון הטלת ,דיסקוס זריקת ,לרוחק קפיצה ,ריצה :(פנטאתלון)

  בענף עטרו ראשו ואת ,רב לכבוד זכה במשחקים המנצח .והאבקות

  אחת נערכה האולימפיאדה .זאוס האל של מהמקדש שנלקח זית עץ

  .מלחמות לנהל היה אסור המשחקים ובתקופת ,שנים לארבע

  תאודוסיוס בשם נוצרי שקיסר עד ,שנים 1,200-כ נמשכה זו מסורת

   .אותה והפסיק אלילים לעבודת ביטוי בה ראה הראשון

 ציור המתאר רצים בתחרות ריצה  

  -מתי נולדה האולימפיאדה 

 אאוריקה

https://eureka.org.il/item/22251/מתי-נולדה-האולימפיאדה
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 תחרויות ואליפויות

 הדגל האולימפי

 המשחקים סמל .הבינלאומי האולימפי הוועד של דגלו הוא

  צבעי .לבן רקע על ,שלובות טבעות חמש מציג האולימפיים

 .וצהוב ,ירוק ,שחור ,אדום ,כחול הטבעות

 דה פייר הברון ידי על 1912 בשנת לראשונה עוצב הדגל

  בעת האולימפיים המשחקים מייסד שהיה מצרפת ,קוברטן

  .1914-ב לראשונה הונף הדגל .החדשה

 ,אירופה ,אסיה) המיושבות היבשות חמש את מסמן הסמל

  ספורטאים של המפגש ואת (ואמריקה אוקיאניה ,אפריקה

 .האולימפיים במשחקים העולם מכל ואתלטים

 הדגל האולימפי

 –הדגל האולימפי 
 אנציקלופדיה אאוריקה

https://eureka.org.il/item/55463/%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99
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 ואליפויות תחרויות

  מנור אהוד /ספטמבר כוכבי

 הספורטאים א"י לזכר שיר

 (1972) הישראלים הספורטאים רצח

 שבגרמניה במינכן שהתקיימה העשרים האולימפיאדה במהלך

  ,ושופטים מאמנים ,ספורטאים (א"י) עשר-אחד נרצחו ,המערבית

  פלסטינים מחבלים ידי-על ,הישראלית האולימפית המשלחת חברי

  מגורי בתוך נרצחו מהחללים שניים ."השחור ספטמבר" מארגון

  המחבלים השתלטות כדי תוך האולימפי בכפר הישראלית המשלחת

-כ במשך ערובה כבני שהוחזקו ,האחרים ותשעת ,המשלחת חברי על

  משטרת כוחות של כושל חילוץ ניסיון במהלך נרצחו ,שעות 19

  אחד גרמני שוטר גם נהרגו שבו ,לעיר סמוך תעופה בשדה בוואריה

 .המחבלים שמונת מתוך וחמישה

  התייחסות היתה לראשונה ,טוקיו אולימפיאדת פתיחת בטקס ,השנה

 הטקס ובמסגרת במינכן הספורטאים לרצח האולימפי הוועד של

 .מינכן ספורטאי לזכר דומייה דקת עמדו העולם ספורטאי

 מינכן באולימפיאדת

  מינכן חללי א"י לזכר אנדרטה

   וינגייט במכון

טבח   –חדשות מן העבר 

 הספורטאים

https://www.youtube.com/watch?v=nEfk9oHUhd4
https://www.youtube.com/watch?v=GzdHDIcXWcA
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 תחרויות ואליפויות

 כרזה לקראת המכביה השלישית

 המכביה
  ענפית-רב ספורט תחרות היא "העולמית המכביה" או המכביה

  יהודים ספורטאים בהשתתפות בישראל שנים ארבע מדי המתקיימת

 .העולם מרחבי

  על ,יהודים של אולימפיאדה קיום הוא המכביה ברעיון הטמון הבסיס

  התפוצות כנציגי ספורטאים ישתתפו בה ,ישראל מדינת אדמת

  .היהודי העם של השונות

   .יקותיאלי יוסף היה ומגשימו המכביה רעיון הוגה
 

 .ישראל מדינת קום לאחר שהתקיימה הראשונה כמכביה זכורה 3-ה המכביה

  הספורטאים גדול - ספיץ מארק השחיין של הופעתו בשל בעיקר כורהז 8-ה המכביה

 .זהב מדליות שש של בשיא שזכה ,בעולם השחיינים מגדולי ואחד היהודיים

  כאשר ,הפתיחה טקס לפני שאירע המכביה אסון בשל בעיקר זכורה 15-ה המכביה

  .המזוהמים למים נפלו האוסטרלית המשלחת וחברי התמוטט הירקון לנחל מעל הגשר

  להמשיך הוחלט האסון לאחר .נפגעו עשרות ועוד נהרגו המשלחת מחברי ארבעה

 –המכביה " תריץ אחורה"   .עצמם ובמשחקים הפתיחה בטקס
 כאן חינוכית

 שיר המכביה

https://www.youtube.com/watch?v=L48Q4717Nw0
http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE35431463&_ga=2.196223340.1363076002.1571669707-467221365.1571669707
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 תחרויות ואליפויות

כרזה לקראת המכביה  

 הראשונה

כרזת המכביה הראשונה לאחר קום 

 "ראשית גאולה"מכביית  –המדינה 

(1932) –בישראל המכביה הראשונה   

  את לקיים ,יקותיאלי יוסף הצעת את לקבל החליט העולמי מכביה קונגרס

  התחרויות במהלך .(המדינה קום לפני) .1932 באביב הראשונה המכביה

 המרכזיים הענפים ברוב הספורטאים התחרו ימים חמישה שנמשכו

 .וכדורגל שחייה ,אתלטיקה ביניהם הפופולריים

  מאז השלישית הייתה המדינה קום לאחר שנערכה הראשונה המכביה

 נערכה היא ."הגאולה ראשית מכביית" ונקראה המכביה תחרויות החלו

   .גן-רמת באצטדיון והתקיימה 1950 בשנת

  ולתפארת היהודי העם לכבוד איחוד" הייתה הזו המכביה סיסמת

  השתתפו ומאז ,המכביה של במתכונת שינוי סימלה והיא "הספורט

  .מכבי חברי רק ולא העולם מכל יהודים ספורטאים במשחקים

   .מדינות 19-מ ספורטאים 800 השתתפו זו במכביה

  ויוסף יהודית ידי-על שנתרם ,המכביה דגל לראשונה הונף זו במכביה

 1932המכבייה הראשונה  .ומגשימו המכביה רעיון הוגה שהיה ,יקותיאלי

https://www.youtube.com/watch?v=AnOwz1nl6tY
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 אתלטיקה והתעמלות

 אתלטיקה
 "מלכת הספורט"

  ,וזריקה קפיצה ,הליכה ,ריצה תחרויות הכולל ספורט ענף הוא אתלטיקה

 ."הספורט מלכת" מכונה האתלטיקה .רב קרב בצורת ביניהם ושילוב

  היוונים .הקדום בעבר כבר מאוד פופולריות היו אתלטיקה תחרויות

 העתיקים האולימפיים במשחקים ניצחון .באתלטיקה הצטיינו הקדמונים

  .מאד רבה ביוקרה המלווה עצום הישג וספרטה באתונה נחשב
  – באיצטדיונים בחוץ והן סגורים באולמות הן נערכות אתלטיקה תחרויות

 .השנה בעונת תלוי

 :מקצועות סוגי שני ישנם ,באצטדיון נערכות אשר אתלטיקה בתחרויות

 שליחים מרוצי כולל ,הריצה מקצועות את הכוללים - המסלול מקצועות•

 והזריקה הקפיצה מקצועות את הכוללים - שדה מקצועות•

  מקצוע - והמסלול השדה מקצועות את המשלב מקצוע קיים ,לכך בנוסף

 .רב הקרב

 ריצה

 קפיצה 

 קפיצה לגובה 

:  ציירים מציירים ספורט

   מלביץ קזימיר" ספורטאים"



 Ⓒ 2019נתי גלעדי : עיבוד ועריכה       

 אתלטיקה והתעמלות

 התעמלות והתעמלות אומנותית
,  שיווי משקל, גמישות, היא ענף המשלב תרגילי כוח התעמלות

,  ההתעמלות נחלקת לכמה ענפים רשמיים. וצעדי ריקוד, אקרובטיקה

 :  כיום בתחרויות המשחקים האולימפייםשחלקם נכללים 
 

היא . יחידים ונבחרות, וגבריםענף אולימפי לנשים  –מכשירים התעמלות 

ומהווה את אחד הענפים החשובים  , האולימפיאדותענף שנכלל בכל 

,  מתחרים בו על מכשירים כמו קורה. והפופולריים באולימפיאדה

 .מזרון ועוד, סוס סמוכות, מקבילים מדורגים
 

המתעמלות מבצעות  . בלבדענף אולימפי לנשים  –אמנותית התעמלות 

עם מכשירי   ומחול אקרובטיקה ,בלט המשלבים תנועותתרגילים 

התרגילים מתבצעים  . כדור או סרט ,חבל ,אלות ,חישוק :יד
 .מטר 14X 14שטיח בגודל : על משטח, מוזיקה בליווי

 

 (.מסונכרנים)יחידים וזוגות , וגבריםלנשים ענף אולימפי  – טרמפולינה

  –התעמלות אומנותית 
 הסמל הרשמי
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 אסתר רוט שחמורוב
 כלת פרס ישראל לספורט, אתלטית ישראלית

  חמש נבחרה .אולימפי לגמר שהגיעה היחידה הישראלית האתלטית

  .בינלאומיות בתחרויות הישגיה בזכות השנה לספורטאית פעמים

 .הגוף ותרבות לספורט ישראל פרס כלת היא

  ,משוכות מטר 100 בריצת הגמר חצי לשלב עלתה ,מינכן באולימפיאדת

  ,שפירא עמיצור ,האישי מאמנה נרצח בו ,הספורטאים טבח בעקבות אך

  סיימה היא (1976) מונטריאול באולימפיאדת .מהתחרות פרשה היא

  לספורטאית הייתה ובכך משוכות מטר 100 בריצת השישי במקום

 ההישג זה היה .כלשהו אולימפי בגמר שהשתתפה הראשונה הישראלית

  אולימפיאדת עד האולימפיים במשחקים ישראלי לאתלט ביותר הטוב

 .הריצה במקצועות ביותר הטוב ההישג את מהווה היום ועד (2000) סידני

אסתר שחמורוב רוט בריצת  

 משוכות

 העלייה לשלב חצי הגמר

https://www.youtube.com/watch?v=Ba6XFOp43tU
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 אתלטיקה והתעמלות

יֹום טְׁ ַיאט ַארְׁ גֹופְׁ  דֹולְׁ
 זוכה במדליית זהב ראשונה לישראל בענף ההתעמלות 

 של אולימפי אלוף ,ישראלי מתעמל הוא ּדֹוְלגֹוְפַיאט ַאְרְטיֹום

  אירופה ואלוף העולם אלוף סגן פעמיים ,טוקיו אולימפיאדת

 .קרקע בתרגיל

 

  בקבוצת התאמן ומאז נער בהיות משפחתו עם לישראל עלה

 .אביב-תל מכבי אגודת של ההתעמלות

 ארטיוםהדרך לזהב של 

https://www.youtube.com/watch?v=R_0F4R1pZbc
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 י'קומנצ נאדיה
 "הילדה הכי אלופה" -מתעמלת 

 נדיה זכתה ,1976 בשנת במונטריאול האולימפיים במשחקים

-בקרב זכתה היא  .אולימפי בתואר מרומניה 14 בת נערה  ,י'קומנצ

  .מדורגים מקבילים ועל ,קורה על התעמלות על ובמדליות רב

  ,נקודות 10.0 של ציון לה ניתן ההתעמלות בתולדות לראשונה

   !!!מושלם ביצוע כלומר

 תרגיל על מקבילים מדורגים

 י'קומנצ נאדיה –אאוריקה 

https://www.facebook.com/olympics/videos/vb.209361989215/10157533619989216/?type=2&theater
https://eureka.org.il/item/43902/%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%AA
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 אתלטיקה והתעמלות

   ביילססימון 
 מתעמלת אמריקאית

  האלופה ,אמריקאית מתעמלת היא ביילס אריאן סימון

 חמש ,וקבוצתי קרקע ,קפיצות ,אישי רב-בקרב האולימפית

  רב-בקרב העולם אלופת ,ברציפות פעמים שלוש מהן ,פעמים

 .זהב מדליות 19 מהן ,העולם מאליפויות מדליות 25 ובעלת אישי

 הזהב מדליות ומספר מדליות של ביותר הרב המספר בעלת היא

  .בהתעמלות העולם באליפויות ביותר הרב

  רגשי מנטלי מקושי ביילס סימון סבלה טוקיו באולימפיאדת

 בו הקורה בתרגיל מלבד בתחרויות השתתפותה את והפסיקה

 .ארד במדליית זכתה
 העלייה לשלב חצי הגמר

https://www.youtube.com/watch?v=Ba6XFOp43tU
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 לינוי אשרם
 מתעמלת אומנותית ישראלית

 האישה ,ישראלית אמנותית מתעמלת היא אשרם לינוי

  גם זו .אולימפית זהב במדליית שזכתה הראשונה הישראלית

 .האומנותית ההתעמלות בענף לישראל הראשונה הזהב מדליית

  ותחרויות עולם באליפויות רבות ובמדליות בתארים מחזיקה לינוי

 הראשונה הישראלית היא אשרם .שנים מספר כבר שונות

 .העולם באליפות רב הקרב בתחרות במדליה שזכתה
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 משחקי כדור

 כדורגל
 הספורט הפופולרי ביותר בעולםענף 

במשחק  . הקבוצתי הפופולרי והנפוץ ביותר בעולם הספורטענף 

שערים  היא להבקיע אחת מהן שמטרת כל , משתתפות שתי קבוצות

שחקנים   קבוצה מונה אחד עשרכל . רבים ככל האפשר לשער היריב

טבעי או  )הכדורגל משוחק על משטח דשא (. שחקנים ושוער 10)

 .  מחציותהמחולקות לשתי דקות  90במשך , (סינתטי

שהרבה אנשים יודעים  , כדורגל הוא משחק שדומה לשפה בינלאומית

 .יש הבדלים בסגנונות אבל חוקי המשחק נשארים אותם חוקים. לדבר

כדורגל הוא כמו ריקוד שדורש מהם שליטה בגוף  , מבחינת השחקנים

בה כל שחקן צריך לשחק  , והמשחק דומה לנגינה של תזמורת. שלהם

 .אבל גם להשתלב כחלק מקבוצה, היטב

הם מתייחסים למשחק כחלק מרי  .  האוהדים גם הם חשובים מאוד

 כדורגל .שרים שירים ומעודדים, הולכים למשחקים של הקבוצה. קבוע

 "עגולהוא הכדור "
ביטוי שמשמעותו 

.  אפשרי הכלשבכדורגל 

בתחילת המשחק אי אפשר  

ויתכן  , לדעת איך הוא ייגמר

שקבוצה חלשה תנצח  

 .קבוצה חזקה

 המנון ליגת האלופות  

 בכדורגל

:  ציירים מציירים ספורט

 אנרי רוסו   –" שחקני כדור"

https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_723/subjects_4874/
https://www.youtube.com/watch?v=0Qqd6T_A9LY
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 כדורעף

  משחקים שבהן המדינות מספר מבחינת בעולם הנפוץ ספורט ענף

  באולם המשחקות ,שחקנים שישה בנות קבוצות שתי בכדורעף .בו

  הכדור את להעביר שיש הוא המשחק עקרון .רשת של צדדיה משני

 5-ל מחולק משחק כל .ברצפה ייגע שהכדור מבלי הרשת מעל

  מערכות בשלוש מנצחת הקבוצות כשאחת נגמר והמשחק מערכות

 .מאוד מורכבים המשחק כללי .החמש מתוך

 כדוריד

  כמו בחוץ אותו שיחקו בעבר .הכדורגל למשחק שדומה כדור משחק

  .שחקנים שבעה קבוצה בכל .באולם יד-כדור משחקים היום ,כדורגל

  ,לכדרר מותר .היריבה הקבוצה בשער שערים להבקיע היא המטרה

 כדוריד .מחציות בשתי שעה נמשך המשחק .השער לעבר ולזרוק למסור

 כדורעף
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 בייסבול

האמריקאים פיתחו אותו ממשחק הקריקט הבריטי . משחק מחבט וכדור

בכל אחת תשעה  , במשחק שתי קבוצות". הקפות"שאצלנו נקרא 

במשחק תשעה  . שחקנים המשחקות על מגרש גדול עם כדור קשה וקטן

בזמן ההגנה מנסה  . סיבובים ובכל סיבוב הקבוצה תוקפת ומגינה

השלמת  . הקבוצה למנוע את החבטות וההקפות של הקבוצה היריבה

הקבוצה המנצחת היא זו שהשלימה . הקפה מזכה את הקבוצה בנקודות

 .יותר הקפות

 טניס שולחן

בטניס שולחן  " מגרש"ה". פינג פונג"משחק טניס שולחן ידוע יותר  בשם 
מטרת המשחק היא להעביר את הכדור  . שולחן המשחק –קטן מאוד 

על  .  לשחקנים יש מחבט וכדור. לשטח של היריב על פי כללים ברורים

במשחק משחקים שניים או  .  השולחן יש רשת שמחלקת אותו לשניים

 (.  משחק זוגות)ארבעה שחקנים 
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 כדורסל
 .בעולםהפופולריים ביותר  מענפי הספורט

  בנות ,קבוצות שתי בזו זו מתחרות בו ,קבוצתי וספורט כדור משחק

  באמצעות נקודות הצוברות ,המגרש על אחת כל שחקנים חמישה

 .היריבה הקבוצה של הסל חישוק דרך משחק כדור קליעת

  ולימד שנה כמאה לפני שחי מורה ,ניסמית 'א ימס'ג אותו המציא

  באולם אותו לשחק שאפשר משחק תכנן הוא .הברית בארצות 'בקולג

  לשתי משחק זהו .(נוח לא אוויר מזג של בעיות על להתגבר כדי)

 הפכה המצאתו .לטבעות כדור קליעת היא המטרה בו קבוצות

  נשים על והאהובים הנפוצים הספורט מענפי ולאחד אדירה להצלחה

   .וגברים

  .הידיים בעזרת רק ולזרוק למסור ,להקפיץ אפשר הכדורסל את

  כדי בגופו נעזר שחקן אם .בלבד בכדור לגעת מותר המשחק במהלך

 כדורסל .עבירה מקבל הוא ליריב להפריע

https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_723/subjects_5321/
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 ורדן'מייקל ג
 ביותר בתולדות הכדורסלכדורסלן אמריקאי שנחשב לשחקן הטוב 

  על נחשב ורדן'ג .הקלע בעמדת ששיחק ,אמריקני עבר כדורסלן הוא

 רבה להצלחה וזכה ,הכדורסל בתולדות ביותר הטוב לשחקן רבים ידי
-וה 80-ה בשנות העולם ברחבי NBA-ה הליגת את לפרסם שסייעה

  לאחד הפך קצר זמן ותוך ,1984-ב בולס לשיקגו הצטרף ורדן'ג .90

   .האמריקנית בליגה הבולטים הכוכבים

 היריב מידי הכדור את לחטוף הירבה ,מעולה הגנה לשחקן נחשב הוא

 לעבר "לעוף" ידע גם אבל ,הנקודות שלוש מטווח מצטיין קלע והיה

  שלו הניתור יכולת .דופן יוצאת במומחיות הכדור את ולהטביע הסל

  אותו זיכתה ,העונשין מקו בהטבעות ,השאר בין ,שהתבטאה ,לגובה

 ."אוויריותו הוד"ו "ורדן'ג אייר" בכינויים
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 ...אנחנו במפה

במפה אנחנו "

ואנחנו נשארים  

לא רק  -במפה 

 "בהכל, בספורט

 טל ברודי
 אחד מסמלי הכדורסל הישראלי

 ושינה 1966-ב לארץ שעלה ישראלי-אמריקאי עבר כדורסלן

 הוביל הוא השנים במשך .בארץ לכדורסל הגישה את לחלוטין

  למחזיקות אירופה גביע גמר לתחרויות "אביב-תל מכבי" את

  של ניצחונה לאחר ,1977 בשנת בא שלו השיא רגע .גביע

 במסגרת ,שבבלגיה בווירטון מוסקבה א"צסק קבוצת על קבוצתו

  לשחק סירבה אשר ,הסובייטית הקבוצה .אירופה גביע משחקי

  באולם מכבי את אירחה ,(טכני בהפסד כך על ונענשה) בישראל

 ,במשחק ניצחה אביב תל שמכבי לאחר .זרה אדמה על נייטרלי

 רק לא - במפה נשארים ואנחנו במפה אנחנו" :ברודי אמר

 על ט"תשל לשנת ישראל בפרס זכה ברודי  ."בהכל ,בספורט

 ."הגוף בתרבות ולמדינה לחברה מיוחדת תרומה"

https://www.youtube.com/watch?v=zkDsDaFzHHk
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 ספורט מים

 :דוגמאות לענפי ספורט מים

על גבי המים  ציפה או( צלילה)היא התקדמות בתוך המים  שחייה

פעילות  השחייה היא . ובאמצעות תנועת הגוף בעזרת הגפיים

שחייה היא ספורט אולימפי  . תחרותי פנאי פופולרית וגם ספורט

 .1896באתונה  החדשההראשונה בעת האולימפיאדה מאז 

 

המורכב מאלמנטים  אולימפי מיםספורט  הוא ענף גלישת רוח

התורן מחובר שאליו גלשן הרוח מורכב מלוח . ושיט גלישה של

לתורן מחובר . המאפשר לו תנועה חופשיתמפרק  באמצעות

 .בעזרתו מותקן המפרש על גבי התורן, בצורה אופקית המנור

 ספורט מים

 שחייה

 גלישת רוח

 ( התחרותיים והלא תחרותיים) גג לענפי הספורט-הגדרת
 .או באגם בים, הוא בבריכהשעיסוקם 
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 ספורט מים

".  מיסטרל"מסוג  גלשן על ישראלי גולש רוח הוא גל פרידמן

הראשון שייצג את ישראל וזכה   האלוף האולימפי גל הוא

גל  . כמו כן הוא היה כבר קודם לכן אלוף עולם. במדליית זהב

עד כה שזכה  הישראלי היחיד  פרידמן הוא הספורטאי

במדליית זהב אולימפית והיחיד שזכה בשתי מדליות  

 .אולימפיות

 מדליית זהב אולימפית ראשונה –גל פרידמן 

גל פרידמן זוכה במדליית  

 זהב אולימפית  
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 אומנויות לחימה

 אומנות לחימה
  גופנית מיומנות זוהי ,והאבקות לחימה שיטת היא לחימה אמנות

  .פנים-אל-פנים קרב בשעת הלחימה יכולת שיפור שעיקרה ,נרכשת

  מחזקת שהיא הנוספים הערכים הוא הלחימה באומנויות בולט מאפיין

  התודעתיות היכולות שיפור ,בגוף שליטה יכולת ,אמנותי ערך :כגון

 .ועוד

  האמנויות .הרחוק במזרח הוא הלחימה אומנויות מרבית של מקורן

  אולם ,שנים 4,000-מ יותר לפני וטיבט בהודו התפתחו האלה

  השנים במאה נוצרה ,כיום נלמדות הן בה לצורה רובן של ההתגבשות

  קשור לנו המוכרים הספורט ענפי לבין ביניהן ההבדל .האחרונות

   .והנפש הגוף בין הקשר של השונה בתפיסה

  :האולימפית בתוכנית שמופעים לחימה אומנויות ענפי 4 ישנם

 לחימה האומנויות כל בין המשותף .טאקוונדו ,ודו'ג ,איגרוף ,היאבקות

  כללי וישנם משקל לקטגוריית מחולק ענף שכל הוא האולימפיים

 .מאד מוגדרים שיפוט
אומנויות לחימה  : החינוכית

 גיל חובב –

https://www.youtube.com/watch?v=zKtUFncjhbI
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 אומנויות לחימה

 סוגי אומנויות לחימה
 שהשתתפה הראשונה לחימה אומנות היא ההיאבקות – היאבקות

  גם נערכו היאבקות קרבות אך ,הראשונה באולימפיאדה כבר

 .העתיקה ביוון העתיקות באולימפיאדות

  .סגנונות לשתי מחולקת ההיאבקות היום

  למרות ,קלאסית היאבקות בשם יותר המוכר או רומי היווני הסגנון•

  .19 ה במאה בצרפת פותח זה סגנון השם

  במשחקים ומופיע יותר מודרני סגנון זה ,החופשי הסגנון•

 .האולימפיים
 

  אמנות היא  (דרך – דו ,רכה - ו'ג :ביפנית) ודו'ג

-ה המאה בסוף שנוסדה ספורטיבי אופי בעלת מודרנית לחימה

  נקרא ודו'בג המתאמן אדם .קאנו יגורו'ג 'פרופ ידי על ביפן 19

 הלחימה אומנויות"ל שייכת זו אומנות .ּוַדאי'ג ובעברית ודוקא'ג ביפנית
 .שבתנועות והדיוק הזריזות את שמדגיש לחימה סגנון – "הרכות

 זירת היאבקות

 ודו'קרב ג
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 אומנויות לחימה

 סוגי אומנויות לחימה

  האולימפיים במשחקים שהשתתף השני לחימה ענף הוא – איגרוף

 .1904 בשנת הראשונה בפעם

  מתחילה הענף של היסטוריה ,הפופולריים הענפים אחד הוא איגרוף

  היום לנו מוכר שהוא כפי המודרני הקלאסי האיגרוף אך קדם מימי עוד

  חוקי הנקראים חוקים בסיס על 1867 בשנת באנגליה התחיל

  תחרויות 2012-ב בלונדון מאולימפיאדה החל .קווינסברי

  היא בלאק נילי .האולימפית לתוכנית ניכנסו נשים תילאנדי איגרוף

 תאילנדי באיגרוף העולם ואלופת ,ישראלית לחימה אמנית

 
  בתחרויות ,2000 בשנת אולימפי כענף הופיעה לראשונה – טאקוונדו

  במסגרת  .קוריאנית לחימה אומנות היא הטאקוונדו .ונשים גברים

  טאקוונדו בתחרות מישראל סמברג אבישג זכתה ,טוקיו אולימפיאדת

   .ארד במדליית

 – בלאקנילי  – תיאלנדיאגרוף 
 אלופת  עולם

  סמברגבישג א – טקוואנדו

מישראל בטקס הענקת  

המדליות באולימפיאדת טוקיו  

2020 
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 אומנויות לחימה

 סוגי אומנויות לחימה
  – "הקשות הלחימה אומנויות"ל ששייכת לחימה אומנות – קראטה

 .בחבטות המופעל הכוח את מדגיש 'קשה' סגנון

אומנות לחימה  , אחת מאומנויות הלחימה הפופולאריות יותרזוהי 

בעיקר בעיטות ואגרופים  היא כוללת . מגיעה מהמסורת היפניתשגם 

וגם  היא מיועדת להגנה עצמית . ומידה גבוהה של ריכוז בעת המכה
וביחד   .(יד) טה-ו ( ריק)קרא : היא קראטהמשמעות המילה  .לתקיפה

ומכל מכלי נשק ' יד ריקה'והכוונה היא " יד ריקה"היא המשמעות 

 .משתמשים אך ורק בגוף וללא כלי נשק בקראטה. זדוןכוונת 
 

  לריקוד יותר נחשבת היא .ברזילאית לחימה אומנות – קפוארה

  והיא היריב מול אל תנועה על דגש שמה היא .לחימה אומנות מאשר

 .מסורתיים נגינה וכלי ברזילאית מוזיקה עם מתורגלת

 קראטה

שמתאר   19ציור  –קפוארה 

 את מעגל הלחימה

,  נגנים, מוזיקה: קפוארה

 ושמחה

https://www.youtube.com/watch?v=6H0D8VaIli0
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 אומנויות לחימה

יעל ארד מתארחת בערוץ  

 1993הילדים 

  ודאיות'מהג לאחת הנחשבת ,ישראלית ודאית'ג הייתה ארד יעל

  .הזמנים בכל ביותר הטובות הישראליות

 הייתה הכסף במדליית ,1992-ב ברצלונה באולימפיאדת זכייתה

   .אולימפית במדליה ישראלי ספורטאי של פעם אי הראשונה הזכייה

  לא בה שנים 40 בת ארוכה תקופה של לסיומה הביא הישגה

  ישראל של הבכורה הופעת מאז ,אולימפית במדליה ישראל זכתה

 .(1952) הלסינקי באולימפיאדת

 הצהירה האוליפי הוועד ר"ליו ,2021 בנובמבר ,בחירתה לאחר

 .התחרותי בספורט לנשים שיוויון למען רבות תשקיע שהיא

 (1992)ודו 'יעל ארד זוכה במדליה אולימפית בג

 אולימפית במדליה הראשונה הזכייה 
 ר הוועד האולימפי הישראלי"נבחרה לאחרונה לכהן כיו

 זכיות במדליות אולימפיות

זוכה  –יעל ארד 

 במדליה

https://www.youtube.com/watch?v=fBzjrmbPcOg
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 אומנויות לחימה

  לאחד הנחשב ,לשעבר ישראלי ודוקא'ג הוא זאבי (אריק) אריאל

 בקטגוריה התמודד .הזמנים בכל ביותר הטובים הישראלים ודוקא'מהג

  סגן גם היה הוא .באולימפיאדה ארד במדליית זכה . ג"ק 100 עד של

 .ודו'בג ישראל ואלוף אירופה אלוף ,העולם אלוף

 (2004)ארד זכה במדליית  –אריק זאבי 

 זכיות במדליות אולימפיות

אריק זאבי  

זוכה  

במדליית  

 ארד

  ארד במדליית זכה אשר השני ישראלי ודוקא'ג הוא ששון אורי

  למשקל בתחרות התמודד הוא .שבברזיל נרו'ז דה בריו באולימפיאדה

   .אירופה אלוף סגן פעמיים היה ,כן לפני .וזכה ג"ק 100 מעל של

 (2016)זכה במדליית ארד אולימפית   –אורי ששון 

אורי ששון  

זוכה  

במדליית  

 ארד 

  פעמיים ,(2019 טוקיו) העולם אלוף ,ישראלי ודוקא'ג הוא מוקי שגיא

  אולימפית ארד במדליית מחזיק .ודו'בג ישראל ואלוף , אירופה אלוף

 .המעורבות הנבחרות בקטגוריית 2020 מטוקיו

 (2019)אלוף עולם  –שגיא מוקי 

שגיא מוקי  

זוכה  

באליפות  

העולם  

2019 
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 אומנויות לחימה

 

 

 

 

 

 

בהצלחה לכל  

ספורטאי ישראל 

באולימפיאדות  

...הבאות   

עם מדליית הארד , נשים-גבריםהמעורבת , ודו'בגנבחרת ישראל 
 2021אולימפיאדת טוקיו , האולימפית המשותפת שלהם



 ף"תשהרצליה חידון 

 מכורה שלי
 על שלושה דברים העולם עומד

 אומנויות וספורט, מדעים

 ב"תשפ -    חידון

 !תם ולא נשלם 


