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ֵמֳחָמִרים לְמּוָצִרים

"ּבָרּוְך... ֶׁשּנַָתן ֵמָחכְָמתֹו לְבָָׂשר וָדָם"

ּבִבְָרכָה זֹו אָנּו מֹוִדים לד' עַל ֶׁשּנַָתן ּבָאָדָם ָחכְמָה לְִהְׁשַּתֵּמׁש ּבְַמה 

ֶׁשּקַּיָם ּבָעֹולָם לַּצְָרכִים ֶׁשּלֹו. לְזַהֹות אֶת ִמגְוַן הְַּתכּונֹות ֶׁשּיֵׁש לֶחֳמִָרים 

הַּׁשֹונִים ּולְִהְׁשַּתֵּמׁש ּבָחֳמִָרים אֵּלֶה לִיצִיַרת מּוצִָרים ַרּבִים.

)עַל ּפִי הרמב"ם(

ִמּלֹון

מּוָצִרים: ּכָל ַמה ֶׁשהָאָדָם מְיַּצֵר לִַּׁשּמּוִׁשים ֶׁשּלֹו.

ּבְגִָדים, מְכֹונִּיֹות, ִמיצִים וְעֹוד - הֵם סּוגִים ֶׁשל מּוצִָרים.

ֵאיזֶה חֶֹמר ֲאנִי? ________.

הַּצֶבַע ֶׁשּלִי ּכֵהֶה. 

אֲנִי אָטּום וְיֵׁש לִי ּבָָרק. 

אֲנִי ַמְׁשִמיעַ צְלִיל ַחד.

אֲנִי ָקֶׁשה יֹוֵתר ֵמאֶבֶן ּג�יר וְַרְך יֹוֵתר ִמּיַהֲלֹום,

אֲנִי ׁשֹוֵקעַ ּבַַּמיִם. 

עֹוִׂשים ִמּמֶּנִי ַמְסמְִרים וְגַם ּגְָׁשִרים.

ֵאיזֶה חֶֹמר ֲאנִי? ________.

אֲנִי ְׁשקּופָה. 

אֲנִי ַמְׁשִמיעָה צְלִיל ַחד. 

אֲנִי ָקָׁשה יֹוֵתר ִמּפְלְַסִטיק וְַרּכָה יֹוֵתר ִמּיַהֲלֹום. 

אֲנִי ׁשֹוַקעַת ּבַַּמיִם. 

אֲנִי יְכֹולָה לְִהָּׁשבֵר. 

עֹוִׂשים ִמּמֶּנִי עֲדָׁשֹות לְִמְׁשָקפַיִם.

ֵאיזֶה חֶֹמר ֲאנִי? ________.

אֲנִי צָף עַל ּפְנֵי הַַּמיִם.

אֲנִי לֹא ָׁשקּוף )אָטּום(.

לָֹרב הַּצֶבַע ֶׁשּלִי חּום.

אֲנִי ָקֶׁשה יֹוֵתר ִמּפְלְַסֶטלִינָה וְַרְך יֹוֵתר ִמּבְַרזֶל.

מְיַּצְִרים ִמּמֶּנִי ָרִהיִטים.

ֵאיזֶה חֶֹמר ֲאנִי? ________.

אֲנִי לֹא ְׁשקּופָה, 

בַע ֶׁשּלִי לָבָן  לָֹרב הַצֶּ

אֲנִי ַמְׁשִמיעָה צְלִיל עָמּום.

אֲנִי ׁשֹוַקעַת ּבַַּמיִם. 

אֲנִי ָקָׁשה יֹוֵתר ִמּפְלְַסִטיק וְַרּכָה יֹוֵתר ִמּבְַרזֶל. 

ּבֹונִים ִמּמֶּנִי ּבִָּתים.

נָכֹון, זֶה נְִראֶה מְֻׁשּנֶה מְאֹוד!

נְִראֶה לְָך הֶגְיֹונִי לְיַּצֵר

אֹופַּנַיִם ֵמעֵץ? ִמזְָרן ֵמאֶבֶן?

כֶת? ֶתּ חֻלְצָה ִמַמּ

ּבְנֵי הָאָדָם מְיַּצְִרים מּוצִָרים )חֲפָצִים( ֵמחֳמִָרים.

ה  ֶּ הִַאם נּוכַל לְִהְׁשַּתֵּמׁש ּבַּמּוצִָרים ּכְמֹו אֵל

ּבְַחּיֵי הַּיֹומְיֹום ֶׁשּלָנּו?

הִַאם הַּדָבָר אֶפְָׁשִרי?

כֶת ֶתּ חֻלְצָה ִמַמּ
ַּיִם ֵמעֵץ אֹופַּנ
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אָנּו ִמְׁשַּתּמְִׁשים ּבְַתְׁשִמיֵׁשי ְקֻדָּׁשה לְִקּיּום ִמצְוֹות.

ּגַם אֶת ַּתְׁשִמיֵׁשי הַּקְֻדָּׁשה מְיַּצְִרים ֵמחֳמִָרים.

ֵמאֵילּו חֳמִָרים מְיַּצְִרים אֶת ַּתְׁשִמיֵׁשי הַּקְֻדָּׁשה?

א אֶת ְׁשמֹות הֶחֳמִָרים ֶׁשֵּמהֶם עַּמּוד הַבָּ הְַׁשלִימּו ּבַַּטבְלָה ֶׁשבָּ  .1   

מְיַּצְִרים אֶת ַּתְׁשִמיֵׁשי הַּקְֻדָּׁשה.   

ַּתְׁשִמיֵׁשי ְקֻדָּׁשה ֵמֳחָמִרים ׁשֹונִים

ֵמֳחָמִרים לְַתְׁשִמיֵׁשי ְקֻדָּׁשהְמִשׂיָמה

ָּבִיעַ לְִקּדּוׁש יתג ָּהַטלִּ י חֲנֻכִּ

תׁשֹופָר נֵרֹות ַׁשבָּ
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ה? ְׁשִמיֵׁשי הְַּקֻדָׁשּ ִרים אֶת ַתּ ֵמאֵילּו חֳמִָרים מְיַצְּ  .2

____________________________________________  

.____________________________________________  

ה וֳָחָמִרים ְׁשִמיֵׁשי ְקֻדָׁשּ ַתּ

ים: עֹור ּבְהֵמָה ְטהֹוָרה, ֶקֶרן אָּיל, ַׁשעֲוָה, עֵץ, צֶמֶר, ּכֶסֶף ַמְחַסן ִמלִּ

צִיצִית    

ְרצּועֹות לְִתפִּלִין   

ׁשֹופָר   

ְקלָף סת"ם )ִספְֵרי ּתֹוָרה, ְּתפִּלִין ּוְמזּוזֹות(

סֻּכָה   

נֵר ַהבְּדָלָה

ֲארֹון ֹקֶדׁש

ֲחנֻּכִּיָה

ּגְבִיַע ִקּדּוׁש

חֶֹמר )אֹו ֳחָמִרים( ַּתְׁשִמיֵׁשי ַהְּקֻדָּׁשה
ֶׁשֵּמֶהם יְִּצרּו אֹוָתםׁ

ְתבּו ִכּ
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ְמִשׂיָמה

לִפְנֵיכֶם נְיָרֹות צִבְעֹונִּיִים.  .2

ּכְִתבו ַרעְיֹונֹותּ : אֵילּו מּוָצִרים אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ִמּנְיָר?   א. 

.___________ ,___________ ,__________ ,__________
הָכִינּו לְפָחֹות ְׁשנֵי מּוצִָרים ִמּנְיָר. ב. 

ם? ___________, ___________. אֵילּו מּוצִָרים הֵכַנְֶתּ ג.    

ּבְאֵילּו ְּתכּונֹות ֶׁשל נְיָר נֶעֱזִָרים ּכְֵדי לְהָכִין מּוצִָרים ִמּנְיָר? ד. 

.___________ ,___________ ,___________   

ַהנְָחיֹות

לִפְנֵיכֶם ֵחמָר.  .1

ּכְִתבּו ַרעְיֹונֹות: אֵילּו מּוָצִרים אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ֵמֵחמָר?  א. 

.__________ ,__________,__________ ,__________
הָכִינּו לְפָחֹות ְׁשנֵי מּוצִָרים ׁשֹונִים ֵמֵחמָר. ב. 

ם? ___________, ___________. אֵילּו מּוצִָרים הֵכַנְֶתּ ג. 

ּבְאֵילּו ְּתכּונֹות ֶׁשל ֵחמָר נֶעֱזִָרים ּכְֵדי לְהָכִין מּוצִָרים ִמֵחמָר? ד. 

.___________ ,___________ ,___________  

ֵמחֶֹמר ֶאָחד מּוָצִרים ׁשֹונִים

ּבְִעְקבֹות ַהְּמִׂשיָמה - נֵַדע...

לְָתאֵר אֵילּו מּוצִָרים אֶפְָׁשר לִבְנֹות ֵמאֹותֹו חֹמֶר. 	#

לְהַעֲלֹות ַרעְיֹונֹות לִיצִיַרת מּוצִָרים ִמּסּוג אֶָחד ֶׁשל חֹמֶר. 	#

צִּיּוד: ֵחמָר, נְיָרֹות צִבְעֹונִּיִים, ִמְסּפַָריִם, ּדֶבֶק, צְבִָעים, ַמעֲרֹוְך
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ֶאל
ֶרת ְחֶבּ ַהַמּ

ְׁשֵאלֹות

ְתבּו ִכּ

ַצּיְרּו

אֵילּו מּוצִָרים אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ִמּזְכּוכִית?  .3

.___________ ,___________ ,___________  

לּו?   ָּ ר אֶת הַּמּוצִָרים הַל ֵדי לְיַצֵּ כּונָה ֶׁשל זְכּוכִית נֶעֱזִָרים כְּ אֵיזֹו ְתּ בְּ  

.___________ ,___________ ,___________
ּבַחֲרּו חֹמֶר אֵַחר.  .4

הַחֹמֶר ֶׁשּבַָחְרִּתי הּוא: __________.  א. 

הַעֲלּו ַרעְיֹונֹות: אֵילּו מּוצִָרים אֶפְָׁשר לְיַּצֵר ֵמהַחֹמֶר ֶׁשּבְַחְרֶּתם?  ב. 

צַּיְרּו ּבַַּמְחּבֶֶרת מּוצִָרים ֶׁשאֶפְָׁשר לְהָכִין ֵמהַחֹמֶר ֶׁשּבְַחְרֶּתם. ג. 

הִַּקיפּו: ֵמחֹמֶר אֶָחד אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות סּוג ֶאָחד/ַהְרּבֵה סּוגִים ֶׁשל מּוצִָרים.  .5

הִָׁשיבּו עַל הְַּׁשאֵלֹות הַּבָאֹות:

ֵמעֵץ מְיַּצְִרים ֻׁשלְָחנֹות וְכְִּסאֹות.   .1

ּכְִתבּו אֹו צַּיְרּו: מָה עֹוד אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ֵמֵעץ?   

ִמּגּוִמי אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ְצִמיגִים ֶׁשל מְכֹונִית.  .2

ּכְִתבּו אֹו צַּיְרּו: מָה עֹוד אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ִמּגּוִמי?  

ִמּזְכּוכִית אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ִׁשְמָׁשה לַּמְכֹונִית.   .3

ּכְִתבּו אֹו צַּיְרּו: מָה עֹוד אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ִמּזְכּוכִית?  

ִמּבְַרזֶל אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ַמְסְמִרים.  .4 

ּכְִתבּו אֹו צַּיְרּו: מָה עֹוד אֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ִמַּמֶּתכֶת?

111



12345

ּגִּלִינּו ֶׁשאֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ּכֹוס ֵמחֳמִָרים ּכְמֹו __________,   ג. 

 .__________ ,__________ ,__________ ,__________  

חֹוקרים 
מּוָצר ֵמֳחָמִרים ׁשֹונִיםּוְמַגִלים

ּבְִעְקבֹות ַהְּמִׂשיָמה - נֵַדע...

לְָתאֵר ֵמאֵילּו חֳמִָרים אֶפְָׁשר לִבְנֹות מּוצָר ּדֹומֶה. 	#

לְהְַתִאים חֳמִָרים לַּמּוצָר. 	#

צִּיּוד: 5 ּכֹוסֹות, 3 ַׂשִּקּיֹות

ַּתְצּפִית

לִפְנֵיכֶם ָחֵמׁש ּכֹוסֹות.   .1

זַהּו ֵמאֵיזֶה חֶֹמר עֲׂשּויָה ּכָל אַַחת ֵמהַּכֹוסֹות. א. 

ִמְתחּו ַקו ּבֵין ֵׁשם הַחֶֹמר לְבֵין הַּכֹוס הַַּמְתִאימָה. ב. 

ֵׁשמֹות ֶׁשל חֳמִָרים:  

ַקלְַקר זְכּוכִית ֶקָרִמיָקהַמֶּתכֶת ּפְלְַסִטיק

ְתבּו ִכּ
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ּגִּלִינּו ֶׁשאֶפְָׁשר לַעֲׂשֹות ַׂשִּקית ֵמֳחָמִרים ּכְמֹו __________,  ג. 

.__________ ,__________

לִפְנֵיכֶם ָׁשלֹוׁש ַׂשִּקּיֹות.   .2

זַהּו ֵמאֵיזֶה חֶֹמר עֲׂשּויָה ּכָל ַׂשִּקית. א. 

ִמְתחּו ַקו ּבֵין ֵׁשם הַחֹמֶר לְבֵין הַַּׂשִּקית הַַּמְתִאימָה. ב. 

ֵׁשמֹות ֶׁשל חֳמִָרים:   

לַָמְדנּו ֶׁש...  .3

הִַּקיפּו אֶת הִַּמְׁשּפָט הַּנָכֹון:  

אֶפְָׁשר לְִהְׁשַּתֵּמׁש ּבְאֹותֹו הַחֹמֶר לִבְנִּיַת מּוצִָרים ׁשֹונִים. א. 

ִמּכָל חֹמֶר אֶפְָׁשר לִבְנֹות ַרק סּוג אֶָחד ֶׁשל מּוצָר. ב. 

אֶפְָׁשר לִבְנֹות מּוצָר ֵמחֳמִָרים ׁשֹונִים. ג. 

ד נְיָרּפְלְַסִטיקבַּ

יפּו ַהִקּ

ְתבּו ִכּ

113



5. ַמְדלִיִקים נֵרֹות ַׁשּבָת. 

ּכְִתבּו אֹו צַּיְרּו: ּבְאֵילּו חֳמִָרים ִמְׁשַּתּמְִׁשים לְהְַדלַָקת נֵרֹות ַׁשּבָת? א.   

ַמה מְֻׁשָּתף לָחֳמִָרים אֵּלֶה?  ב.   

ֶאל
ֶרת ְחֶבּ ַהַמּ

ֻׁשלְָחן עָׂשּוי ֵמעֵץ.   .1

ּכְִתבּו: ֵמאֵילּו חֳמִָרים נֹוָספִים אֶפְָׁשר לְיַּצֵר ֻׁשלְָחן?   

ּכֹוס עֲׂשּויָה ִמּפְלְַסִטיק.  .2

ּכְִתבּו: ֵמאֵילּו חֳמִָרים נֹוָספִים אֶפְָׁשר לְיַּצֵר ּכֹוס?  

ּכַף עֲׂשּויָה ִמַּמֶּתכֶת.   .3

ּכְִתבּו: ֵמאֵילּו חֳמִָרים נֹוָספִים אֶפְָׁשר לְיַּצֵר ּכַף?  

ְקָעָרה עֲׂשּויָה ִמֶּקָרִמיָקה.  .4

ּכְִתבּו: ֵמאֵילּו חֳמִָרים נֹוָספִים אֶפְָׁשר לְיַּצֵר ְקָעָרה?    

ְׁשֵאלֹות

ְתבּו ִכּ
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6. מְַסּכְכִים אֶת הַּסֻּכָה ּבְִסכְָך.

ּכְִתבּו אֹו צַּיְרּו: ּבְאֵילּו חֳמִָרים ִמְׁשַּתּמְִׁשים לְִסכְָך? א.   

ַמה מְֻׁשָּתף לָחֳמִָרים אֵּלֶה? ב.   

לַָמְדנּו ַּבּתֹוָרה

אֶת הִַּמְׁשּכָן וְאֶת הַּכֵלִים ֶׁשהָיּו ּבֹו עָׂשּו ֵמחֳמִָרים ׁשֹונִים.

אֶת הֶחֳמִָרים ָּתְרמּו ּבְנֵי יְִׂשָראֵל. לְֻדגְמָה: 

הַּמְנֹוָרה הָיְָתה עֲׂשּויָה ִמּזָהָב ָטהֹור.  	#

הָאָרֹון הָיָה עֵץ מְצֻּפֶה זָהָב.  	#

הַּכִּיֹור הָיָה עָׂשּוי ִמּנְחֶֹׁשת. 	#

ּגַם ּבִגְֵדי הַּכְהֻּנָה הָיּו עֲׂשּויִים ֵמחֳמִָרים ׁשֹונִים. לְֻדגְמָה: 

תֹוכֹו חּוֵטי זָהָב.  הַחֹ����ש�ן הָיָה עָׂשּוי ֵמאִָריג מְיָֻחד, �ֶש���זְרּו בְּ 	#

הַּצִיץ הָיָה עָׂשּוי ִמּזָהָב ָטהֹור ֶׁשעָלָיו ָחְרטּו אֶת הִַּמּלִים "ֹקֶדׁש לה'". 	#

ן. ְׁשָתּ נֶת עֲׂשּויָה ִמפִּ תֹּ ֻּ הַכ 	#

ִסּכּום

לְפִי הְַּתכּונֹות ֶׁשל הַחֹמֶר נְַחלִיט ִאם לִבְחֹר ּבֹו לִבְנִּיַת מּוָצר.

לְֻדגְמָה, זְכּוכִית ִהיא חֹמֶר ָׁשקּוף,

לָכֵן מְיַּצְִרים ִמּמֶּנָה ַחּלֹונֹות וַעֲדָׁשֹות לְִמְׁשָקפַיִם.

ֶאֶבן ּגִיר ִהיא חֹמֶר ָקֶׁשה, לָכֵן ּבֹונִים ִמּמֶּנָה ּבִָּתים.
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חֹוְׁשבִים וְעֹוִׂשים ֶטכְנֹולֹוגְיָה

ְמכֹונַת ְצלִילִים

יֵׁש חֳמִָרים ֶׁשַּמְׁשִמיִעים צְלִילִים ּכְֶׁשַּמִּקיִׁשים עֲלֵיהֶם, 

לָכֵן ִמְׁשַּתּמְִׁשים ּבָהֶם לַהֲכָנַת ּכְלֵי נְגִינָה.

הָבָה נִבְנֶה "מְכֹונַת צְלִילִים".

ָׁשלָב ִראׁשֹון: חֹוְקִרים ֳחָמִרים

ָמה עֹוִׂשים?

ּפֹוְרִסים אֶת ְרצּועֹות הְַּספֹוג, אַַחת עַל יַד הְַּׁשנִּיָה.  .1

מְַסּדְִרים אֶת הַּצִּנֹורֹות ֵמעַל ְׁשֵּתי ְרצּועֹות הְַּספֹוג.  .2

ַמִּקיִׁשים עַל הַּצִּנֹורֹות ּבְעֶזְַרת הַַּמְקלֹות.  .3

אֵילּו צְלִילִים ַמְׁשִמיִעים הַּצִּנֹורֹות?  .4

הִַאם ּכָל הַּצְלִילִים זִֵהים?  .5

מְַמּי�נִים אֶת הַּצִּנֹורֹות עַל ּפִי הַּצְלִילִים ֶׁשהֵם ַמְׁשִמיִעים.  .6

צִּיּוד 

צִּנֹורֹות ׁשֹונִים:

צִּנֹורֹות אֲֻרּכִים וְצִּנֹורֹות ְקצִָרים;

צִּנֹורֹות עָבִים וְצִּנֹורֹות ּדִַּקים;

 צִּנֹורֹות ֶׁשעֲׂשּויִים ִמַּמָּתכֹות וְצִּנֹורֹות 

ֶׁשעֲׂשּויִים ֵמחֳמִָרים אֲֵחִרים;

ְׁשֵּתי ְרצּועֹות ְספֹוג;

ַמְקלֹות אֲכִילָה ִסינִּיִים לְהַּקָָׁשה.
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ָׁשלָב ֵׁשנִי: ַמעֲלִים ַרְעיֹונֹות לְמּוָצִרים

ם אֶת הֶחֳמִָרים, לְאַַחר ׁש�חֲַקְרֶתּ

יֶתם ֶׁשּצִּנֹורֹות וַַּדאי ּג�לִּ

ֵמחֳמִָרים ׁשֹונִים ּובִגְדָלִים ׁשֹונִים

ַמְׁשִמיִעים צְלִילִים ׁשֹונִים.

ּכֵיצַד נּוכַל לְִהְׁשַּתֵּמׁש

יֶתם ּכְֵדי לִּ ִּ ּבְַמה ֶׁשג

לִבְנֹות ּכְלֵי נְגִינָה

אֹו "מְכֹונַת צְלִילִים"?

וְַעכְָׁשו ַהֲחגִיגָה ַהּגְדֹולָה

הַּצִיגּו לְַחבְֵריכֶם אֶת "מְכֹונֹות

הַּצְלִילִים" ֶׁשּיְצְַרֶּתם.

הְַסּבִירּו לְכֻּלָם אֵיְך הֵכַנְֶּתם אֹוָתן.

נַּסּו לְנַּגֵן ַמנְּגִינֹות!
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ּבְֶפֶרק זֶה לַָמְדנּו ֶׁש...

מּוצִָרים עֲׂשּויִים ֵמחֳמִָרים. 	#

אֶפְָׁשר לְָתאֵר ּד�בִָרים ּבְעֶזְַרת הְַּתכּונֹות ֶׁשל הֶחֳמִָרים ֶׁשֵּמהֶם הֵם עֲׂשּויִים.  	#

צֶבַע, צְלִיל, ּבָָרק, ְׁשִקיפּות, צִיפָה וְַקְׁשיּות - הֵם ְּתכּונֹות ֶׁשל חֳמִָרים. 	#

ָחמְֵרי נִּקָיֹון, ְּתרּופֹות וְָחמְֵרי ִרּסּוס הֵם חֳמִָרים מְסֻּכָנִים. ָחׁשּוב לְִהְׁשַּתֵּמׁש  	#

ּבָהֶם לְפִי הֹוָראֹות הַּבְִטיחּות.

ּכְֶׁשּמְיַּצְִרים מּוצִָרים צְִריכִים לְהְַתִאים אֶת הְַּתכּונֹות ֶׁשל הַחֹמֶר לִַּׁשּמּוִׁשים  	#

ֶׁשל הַּמּוצָר.

ֵמחֹמֶר אֶָחד נִָּתן לְיַּצֵר מּוצִָרים ׁשֹונִים. 	#

ֵמחֳמִָרים ׁשֹונִים נִָּתן לְיַּצֵר מּוצִָרים ּדֹוִמים. 	#

עֻּלֹות ֶׁשָעִׁשינּו פְּ

הֵפְַקנּו ֵמיַדע ִמִּקְטעֵי ֵמידָע.  	#

ַטבְלָה. ּנּו ֵמידָע בְּ ַּ ַּּנּו וְִאְרג ִמי 	#

הֶעֱלֵינּו הְַׁשעָרֹות. 	#

ְקנּו ַמְסָקנֹות. ּיֹות וְנִּסּויִים וְִהַסּ צְפִּ עַָרכְנּו ַתּ 	#

כְנַּנּו מּוצִָרים. ִתּ 	#
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