
: ס"שם ביה

:יישוב

:סמל מוסד

:  ת/ת כולל/מפקח

:ס"מנהלת ביה

:ת מדעים/רכז
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המצפן
כלי ניווט מקצועי  

,  לרכזי ומורי מדע וטכנולוגיה ביסודי

מחוז מרכז

ב"תשפ

עלהממונה,רוזנבושרוניתי"ענערךזהכלי©

.מרכזמחוזומדריכותט"מוהוראת

ספריוביתאישישימושלצורךלהפצהנועדהכלי

,שכפוללרבות,אחראומסחרישימושכל.בלבד

מפורטאישורמחייב,הקלטה,צילום,העתקה

.הפיתוחמצוותבכתב



מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

ב  "כלי ניווט למורי מדע וטכנולוגיה במחוז מרכז לשנת תשפ–המצפן 

,נכבדיםט"מוומורירכזי

,"המצפן"–השנהבמהלךהמקצועלמורילסייעמנתעלהדרושהמידעכלאתהמרכזויעילמקצועיניווטכלילשימושכםמוגש

.המחוזיההדרכהצוותידיעלנערךאשרכלי

ומגווניםעשיריםוהערכההוראהחומרי,העדכניתהלימודיםתוכנית,זולשנההמקצועויעדימטרותאתבמצפןלמצואתוכלו

להכוונהבעזריםלהיעזרתוכלוכןכמו.ט"במוהספרביתלמשאביבהתאםלרכזיםמידעמארגני,הגילשכבותלכלהמותאמים

.ועודחיונייםקישוריםמאגר,בעיותפתרוןוחקרהמדעיהחקרבהוראת

שיובילומדויקגמיש,מותאםהוראהלתכנוןנדרשיםאנו,מאידךמאתגרותוהתמודדויותמחדמחודשתצמיחהשלזובשנה

שיתופילעודד,תלמידינובקרבופליאהחקר,סקרנותלעוררמצליחיםאנוכאשרזאתכל.פעריםולגישורמיטביתהוראהלקידום

וצמיחההתפתחות,עצמאיתלמידה,מגוונתבחירהמהםאחדלכלולאפשרחברתייםקשריםליצירתהזדמנויותלזמן,פעולה

.מרכזבמחוזוטכנולוגיהמדעומורילרכזיייחודיכלי-"המצפן"בעזרתלעשותתוכלוועודזאתכל.אישית

,בברכת שנת לימודים פורייה

יסודי, רונית רוזנבוש ממונה על הוראת מדע וטכנולוגיה

מחוז מרכז
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אתר המקצוע מדע וטכנולוגיה מחוז מרכז10

אבני הדרך של שרת החינוך4

א"תשפ" מדע פתוח לכולם"תוצרי כנס חקר 12

ב"תשפ" מדע פתוח לכולם"כנס חקר 11

ט"אתרים מומלצים לקידום הוראת מו36



יפעת שאשא ביטון' הגבאבני הדרך של שרת החינוך 

קישור למסמך  

"אבני הדרך"

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://drive.google.com/file/d/1vHrxvIcIYDKB9r-Estk6kxyt2DNW8v6F/view?usp=sharing


ב"מטרות המקצוע מדע וטכנולוגיה תשפ

.עניין ומוטיבציה לשם הבנה של תופעות בטבע באמצעות חקר, סקרנות, לעורר פליאה. 1

.לפתח אוריינות מדעית וטכנולוגית ומיומנויות הנגזרות מהן. 2

.עקרונות ותהליכים בתחומי המדע והטכנולוגיה, לפתח ידע והבנה של מושגים. 3

הכוונה עצמית בלמידה  , חשיבה יצירתית ויזמית וחשיבה ביקורתית, לפתח חשיבה מדעית והנדסית. 4
".  דמות הבוגרת והבוגר"ומיומנות עבודת צוות  על פי עקרונות 

.מודעות ואחריות מוסרית, יושרה ואובייקטיביות, לפתח ערכים של מוסר ואתיקה. 5

.לפתח מעורבות אישית בהיבטים חברתיים וסביבתיים של סוגיות המבוססות על מדע וטכנולוגיה. 6

ר "חוזר מפמ

ב"תשפ

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://docs.google.com/document/d/19cRrBZi0b_lbjgXvrLVCTUPreYaAHR0-/edit?usp=sharing&ouid=102789308443409727605&rtpof=true&sd=true


:המקצועמטרות

.גישור על פערים. 11.

.STEM-תחומית בגישת ה-פיתוח והטמעה של למידה בין. 12.

עידוד השתתפות בכנסי .פיתוח וטיפוח אוריינות מדעית ומיומנויות הנדסיות של פתרון בעיות. 13.
.  מחוזיים ובכנס הארצי, החקר הבית ספריים

.  קידום למידה התנסותית. 14.

המזמנת למידה מרחוק בשילוב של ( blended learning)' משולבת'פיתוח והטמעה של פדגוגיה . 15.
.  ושל המיומנויות הדרושות לביצועה המיטבי, במעבדה ומחוץ לכיתה, למידה בכיתה

.שימוש במגוון דרכי הוראה בכיתה ההטרוגנית. 16.

ב"יעדי הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה תשפ

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 



האבנים הגדולות
מחוז מרכז

מנהיגות פדגוגית 
ארגונית 

בסביבה משתנה

הוגנות ושוויון 
הזדמנויות

ערבות חינוכית

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 



עוצמות המחוז

הינווהטכנולוגיההמדעתחום
תחומיכלעלהמשפיעתחום
.והעתידההווהאזרחישלהחיים

ל"שנהלקראת,לכךבהתאם
ולהתמקדלהובילבחרנוב"תשפ

,הבאותבעוצמותהמחוזיתברמה
בתוכניותלהטמיעיששאותן

:ט"במוהעבודה

"למידה מצמיחה"

שילוב תנועה בלמידה  

כחלק מהכלים ליצירת 

-קשר בין מורה, קשב

עניין והנעה  , תלמיד

ללמידה

שוזרים השתלמות  "

"מושלמת

השתלמויותפיתוח מערך 

מחוזי ייחודי המאפשר  

בחירה אישית מותאמת  

של התמחות

מרחב שיתופי  יצירת 

של הידע שנצבר בקרב 

קהילת מורי מדע  

וטכנולוגיה

הכלה  

מתן כלים לניהול כתה  

הגברת  , הטרוגנית

ההנעה ללמידה תוך ניצול 

האינטליגנציות השונות  

של התלמידים

הרחבת מרחבי הלמידה 

סביבה החוץ כיתתית  ל

.  כמרחב טבעי ושגרתי

שילוב הלמידה בכל 

מרחבי בית הספר  

בשגרת ההוראה

קידום למידה  

התנסותית

העמקה והרחבה של  

תהליך החקר המדעי  

ופתרון בעיות  

בטכנולוגיה

SEL

פיתוח תשתית של  

מסוגלות אישית  

וחברתית

למידה  העמקה של 

,  המעודדת סקרנות

יזמות  , יצירתיות

תוך שימוש  וחדשנות 

.בכשירויות מגוונות

חיבור למקום  

שימוש במשאבים  

מקומיים לשם קידום  

,  יצירת שייכות, הלמידה

אחריות ומחויבות  

לסביבה

הטמעת מיומנויות  

דמות הבוגר

ערכים ידע ומיומנויות

למידה מקדמת  

שותפויות ושיתופי  

פעולה

רונית רוזנבוש

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://drive.google.com/file/d/1r_GG1L2uLhCl2DJBhz-ojAK29Wvemcqv/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/yesodi/boger2030.pdf


מסמכי מדיניות משרד החינוך

מיקוד הלמידה  

ב"ט תשפ"במו

ר  "חוזר מפמ

ב"תשפ

מיון מיומנויות להוראה במקצוע  

2015מדע וטכנולוגיה אוגוסט 

מסמך  

התנסויות  

ו-מרכזיות א

למידה בדרך החקר

הוראה מפורשת של  

מיומנויות החקר המדעי

מסמך  

התנסויות  

מהבית

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://drive.google.com/drive/folders/1jKrGp44OU7h4wH_Lrk776QHHWY7X3Rla?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19cRrBZi0b_lbjgXvrLVCTUPreYaAHR0-/edit?usp=sharing&ouid=102789308443409727605&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1iaSWuj8LF6xjaNooHNHAZ4SifJC3V-hK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192wfIk2rIh7ZMAMuprcO-Llyt5on_RFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvhcpSUIKFtrFlwJC4mwAJWUnnxZQMlW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvhcpSUIKFtrFlwJC4mwAJWUnnxZQMlW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WmYrYrAA_n6CCndJy1lWTAc4lwWOqp0A?usp=sharing


מוזמנים להיכנס  

המחוזאתרל

להכיר ולהיעזר  

במשאבים  

המתעדכנים

לשימושכם יחידות 

הוראה שנבנו 

והותאמו במיוחד 

.ללמידה מרחוק

אתר המקצוע מדע וטכנולוגיה 
מחוז מרכז

תוכניות העמקה

-לומדים מהשטח 

גיוון דרכי הוראה

חושבים  , חוקרים

וממציאים

זרקור לעשייה  

במחוז

-התמקצעות 

מטפסים גבוה

קידום בריאות

קיימות

מדע וטכנולוגיה  

במרכז

הערכה מצמיחה

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sincetec-elmentary/Pages/scienceloby.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sincetec-elmentary/Pages/deepening-plan-elementary.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sincetec-elmentary/Pages/healthy-nutrition-elementary.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sincetec-elmentary/Pages/researchers-think-and-invent.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sincetec-elmentary/Pages/spotlight-on-the-county.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Science/Pages/professionalizing-climbing-high.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sincetec-elmentary/Pages/healthelementary.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Science/Pages/greenschools.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sincetec-elmentary/Pages/about.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Science/Pages/healthy-nutrition.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sincetec-elmentary/Pages/growthappreciation.aspx


ב"תשפ–" מדע פתוח לכולם"כנס החקר 

לצפייה במחווני  

ב"היריד תשפ

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://view.genial.ly/5ff2c5cb8fbe610fcb401ba9/horizontal-infographic-review-


לתוצרי כנס חקר פיזיטלימרחב 
"מדע פתוח לכולם"

א"תשפ

לצפייה בתוצרי  

התלמידים  

א"תשפ

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://view.genial.ly/606f1568448c091017d1bb0d/interactive-content--
https://view.genial.ly/606f1568448c091017d1bb0d/interactive-content--
https://view.genial.ly/606f1568448c091017d1bb0d/interactive-content--


חדר מדע וטכנולוגיה

רשימת הצטיידות  

לבתי הספר היסודיים
מעבדה תקנית

למען שמירה על כללי הבטיחות יש  

:להתעדכן בהנחיות המופיעות באתר

בטיחות במעבדה

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://drive.google.com/file/d/1sgbYqAKsPL7iyhexP6lf-S7rHtA0H-cs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPq7rfaZHJolat2gx_LACX_84m1BbqzB/view?usp=sharing
https://mosdot.education.gov.il/content/security/safety-in-laboratories


בטיחות במעבדה
ישנם , בבית ספר שמתנהלים בו לימודי מדע וטכנולוגיה

סיכונים רבים שיש לתת עליהם את הדעת בתחום העבודה  

.במעבדה

https://youtu.be/AMU2NSsdVMQבטיחות במעבדה

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

יש לפתוח את 
המסמכים  

במצב עריכה

https://edu.gov.il/mazhap/science/safety-equipping/Pages/safety-in-laboratory.aspx
https://youtu.be/AMU2NSsdVMQ


וגמישה  ( משולבת)הבית ספרית תבנה תוכנית עבודה שנתית היברידית ט"המורכזת 

הרכזת תתחשב במשאבים הבית ספריים  . ב"ומותאמת לתוכנית הלימודים תשפ

.ובמשאבים הגיאוגרפיים שבסביבת בית הספר

תוכנית העבודה הבית ספרית
ב"תשפ

תכנון מול ביצוע  
ב"תשפ

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://docs.google.com/document/d/1p1VfrMcEWTDI5b0eABuyK0K-_g7Ye4yr/edit?usp=sharing&ouid=102789308443409727605&rtpof=true&sd=true


דוגמה ללוח גאנט לרכזת

פסחפוריםו בשבט"טחנוכהחגי תשרי
יום העצמאות

ג בעומר"ל
שבועות

בדיקה ועדכון  יעדי המחוז

תוכנית העבודה 

ולוח גאנט בשילוב 

מיומנות  , התנסויות

-אירועים בית, חקר

ספרים וצמתי  

הערכה

בניית תיק ריכוז  

מקצוע

תכנון תהליך החקר  

המדעי או פתרון 

בעיות בטכנולוגיה  

:'ו-'בכיתות ה

ז ושלבי "קביעת לו

עבודה

פתיחת השתלמויות  

שוזרים  "מחוזיות 

השתלמות  

"מושלמת

תכנון וביצוע הכנה  
לכתיבת תעודות

(הערכה מעצבת)

טבת' ח
12.12.21

מפגש חשיפה 
לכנס החקר  

המחוזי

מיפוי תוצאות  

חלוקה  , המבחנים

לרבעונים וכתיבת  

תכנית התערבות 

המשך תכנון תהליך 

החקר המדעי או 

פתרון בעיות 

בטכנולוגיה בכיתות  

ומעקב ' ו-'ה

ושלבי ז"הלואחר 
עבודה שנקבעו

: תכנון מול ביצוע
בחינת העמידה  

בתכנים , ז"בלו
ובמיומנויות שנקבעו  

.בכל כיתה

1.4.22
'ט אדר ב"כ

הגשת עבודות לכנס  
החקר המחוזי

22.5.22
ב"באייר תשפא "כ

כנס חקר מחוזי

31.5.22
ב   "בסיוון תשפ' א

הכנס הארצי  
11-המקוון ה

לעבודות חקר  
ופתרון בעיות במדע 

וטכנולוגיה וכנס  
"גם אני יכול"

סגירת השתלמויות  
שוזרים  "מחוזיות 

השתלמות  
"מושלמת

איסוף נתונים בית 
ספרים וכתיבת  

תכנית עבודה  
ל הבאה"לשנה

תמוז' ג-ח סיון"כ
29.5-2.6

שבוע החקר המדעי  
ארצי–

תאריכים
חינוך  

לקיימות

ג תשרי"י
19.9.21

יום ניקיון במרחב  
הציבורי

ג חשון"כ
29.10.21

מצעד האקלים

ג חשון"כ
29.10.21

יום ההליכה הבינלאומי

ט בחשון  "כ
4.11.21

כנס פתיחת שנה 
תכנית גלוב

כסליו' ו
5.11.22

היום העולמי ללמידה  
חוץ כיתתית

טבת' א
5.12.21

יום הקרקע

21.12.21
ז בחשון  "ט

כנס הסמכה לבתי 
ספר ירוקים

ט טבת"כ

2.1.22

השיעור הגדול

ד שבט"כ-ד"י

16.1-26.1

ספירת ציפורי הבית

'א אדר א"כ
22.2.22

חקר סביבה  "יום עיון 
–אביב " וציפורים

פארק הירקון ראש  
ציפור

'אדר ב' ט
12.3.22

יום מניעת בזבוז מזון

29.3.22
ה באדר"כ

חינוך לקיימות
.יום הניקיון הלאומי

ניסן' ד
22.4.22

יום כדור הארץ
יום הניקיון הלאומי

א אייר"כ
22.5.22

יום המגוון הביולוגי

סיון' ו
5.6.22

יום איכות הסביבה  

בחשוון' דחינוך וחלל
10.10.21

סגירת הרשמה  
לתחרות חקר החלל  

ש אילן רמון לבתי  "ע
וירטואלי-ספר יסודיים

ג בחשוון  "י
19.10.21

אירוע פתיחת תחרות  
ש אילן  "חקר החלל ע

-רמון לבתי ספר יסודיים
וירטואלי

ה בשבט "כ-א "כ
23.1.22-27.1.2

אירועי עשור לשבוע 
החלל הישראלי

27.1.22
ו שבט"ט

כנס רמון לחינוך וחלל

ז שבט"כ-ד"י
16-29.1.22

שבועיים מדידות ארצי  
סיירת הפחמן–

פרויקט רקיע

פרויקט חומוס בחלל

'ח אדר ב"כ
31.3.22

שיגור האסטרונאוט  
הישראלי השני איתן  

.לתחנת החללסטיבה

טקס גמר תחרות חקר 
ש אילן רמון  "החלל ע

.לבתי הספר יסודיים

נובמבר אוקטובר מרץדצמברספטמבר יוניאפרילפברואר מאי ינואר קטגוריות

ב"אירועים מעודכנים תשפ

https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/september/#pos_204806
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/september/#pos_204806
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/october/#pos_215571
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/november/#pos_205372
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/november/#pos_205372
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/december/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/largest-lesson-in-world/
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/january/#pos_206160
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/march/#pos_206110
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/april/#pos_206043
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/april/#pos_206043
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/april/#pos_206043
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/may/#pos_205498
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/green-calendar/june/#pos_205502


שם המורה
ותק  

בהוראה

הכשרה מדעית
/  התמקצעות

/התמחות
אחר

כיתות
לימוד

מערכת  
שעות  

/משתלמת
לא 

משתלמת

צוות מורות מדע וטכנולוגיה

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 



שכבות  
הגיל

כיתות ' מס
בשכבה

כ מספר  "סה
שעות שבועיות  

לכיתה

מספר שעות
למידה בכיתה

שעות בלמידה מרחוק

סינכרוני-אסינכרוני

א

ב

ג

ד

ה

ו

ט"פריסת שעות הוראה במו
בהוראה היברידית בעידן משבר הקורונה 

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 



קישור לתוכנית  

הלימודים

תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה

מפרט תוכן 

כיתה ג

מפרט תוכן 

כיתה ו

תכנית לימודים  

למגזר החרדי

תיק תכניות  

-יסודי–לימודים 

משרד החינוך

ט  "לימודי מותכנית

ללומדים עם צרכים  

מיוחדים

קישור למשאבי  

למידה

תכנית הלימודים המלאה מיקוד תכנית הלימודים

ב"תשפ

לחצו כאן למעבר  

למיקוד הלמידה  

ב"ט תשפ"במו

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

יש לפתוח את 
המסמכים  

במצב עריכה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnitLimudim/yesodi+tl.htm
http://meyda.education.gov.il/files/charedy/2018-HoraatTeva.pdf
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Special/tochniyot/MadaTechnologia.htm
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y5i9y0y-4ccWDss2pDoF1lMeoPtAk1DJ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y5i9y0y-4ccWDss2pDoF1lMeoPtAk1DJ
https://drive.google.com/drive/folders/1jKrGp44OU7h4wH_Lrk776QHHWY7X3Rla?usp=sharing


מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

ו-המיפויים ותוכניות ההתערבות של כיתות ג, המחוונים, יש להטמיע את המבחנים* 

תכניות התערבותמיפוייםמחווןמבחןכיתות

מחצית  
'א

א

ב

ג

ד

ה

ו

מחצית  
'ב

א

ב

ג

ד

ה

ו

,מחוונים, מבחנים
מיפויים ותוכניות התערבות

מאגר משאבי 
הערכה

טבלה למיפוי  
הישגים

https://drive.google.com/file/d/1Z-3oggTwVWQmzkIzz7Nu5FO3e25v3P-X/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BlfUbQ2ik5APrn2m9ikyJqn7TrXP4s79/edit?usp=sharing&ouid=102789308443409727605&rtpof=true&sd=true


תיק תוכניות לימודים

אתר מדע וטכנולוגיה  
מחוז מרכז

פעילויות-פליאה-מ

רכז-למדע

ציפרים-בחצר-בית

ב-התיכ-רפסה-

חוקרים-את-שלולי

ת-החורף

ר"מטאתר  המרחב  -פורטל עובדי ההוראהאגף מדעים יסודי
יסודי-מדע וטכנולוגיה –הפדגוגי 

חומרי עזר למורה באתר המקצוע 
מדע וטכנולוגיה

הקטלוג החינוכי

https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sincetec-elmentary/Pages/scienceloby.aspx
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/sincetec-elmentary/Pages/scienceloby.aspx
http://www.matar.tau.ac.il/?page_id=4928
http://www.matar.tau.ac.il/?page_id=4928
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/yesodi/yesody.htm
http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mada-tehnologia/yesodi/
https://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99#/specFilters=1m!
https://docs.google.com/presentation/d/1G0ML1dB4J09BR9dmghdFPhT3lthONAM7/edit?usp=sharing&ouid=102789308443409727605&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1gKMLwcCvqwVBBRGRH3aWAPrZHlOtEhP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bume_t4bGxKHEtviGWjPGT_mcHgX4W1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bQBkcwr6f6Z7sU_tOJ3zbtEoZjUy42vw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U_IorJFoiYLqgsEb2iKUpvEhBAIC-NhV/view?usp=sharing


תוכניות ייחודיות
העשרה במדע וטכנולוגיהתכניות

חינוך לאורח חיים בריא

מדעי המחשב ורובוטיקה

קיימות

חקר ציפורים

ינר'אינג

ביומימקריתכנית 

"גלוב"תכנית 

לימודי  החלל 

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochniyot_yehudiot/yichudiyot.htm
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Subjects/Science/Pages/health.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/machshev_robotika/Pages/tochnit_tichnut_robotika.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/madaim/exists.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mada-tehnologia/yesodi/noseem_nilmadim/heker-ziporim/
https://www.mada.org.il/engineer
http://biomimicrynews.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_85.html
https://pop.education.gov.il/sustainability-education/sustainability-education-programs/globe-program-environmental-education/
https://www.space.gov.il/activities-and-events


מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

המעודכןל"מנכחוזרבההנחיותפיעלבמעבדותיבוצעוהבעיותופתרוןהחקרותהליכיההתנסויות1.
הבטיחותבדףהלימודיםבתוכניתגםמופיעותאלוהנחיות.במעבדההבטיחותלהבטחת5.1-57

.הרלוונטיותלפעילויותובהתייחס

פיעליעבדו-(הכללמןיוצאללא,מקוםובכלמסגרתבכל)החינוךמערכתשתלמידילהקפידיש2.
באתרובמעבדהוטכנולוגיהמדעבחדרבטיחותבדףהבטיחותבנושאלהתעדכןיש.הבטיחותנהלי
.הבטיחותאגףובאתרוטכנולוגיהמדע

למורים ומדריכים-פורום חקר מדעי ופתרון בעיות •

הוראת תהליך חקר ופתרון בעיות
מזכירות פדגוגית: מדע וטכנולוגיה-באתר המקצוע אגף מדעים-יש לבדוק עדכונים•

תבנית לפוסטר 

טכנולוגי

.בכל שאלה מומלץ להתייעץ עם צוות ההדרכה והפיקוח במחוז

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2015-7-2-5-1-57.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/betihutt/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?FID=153097&nCategoryID=&nFatherForumID=&nLanguage=972
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mada-tehnologia/yesodi/noseem_nilmadim/tahalich-heker-madai/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/yesodi/yarid/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mada-tehnologia/yesodi/technology-science-pedagogy/scientific-research-fair/


מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

:פדגוגיה חדשנית
אוריינות מדעית טכנולוגית-

השעה הפרטנית-

למידה חוץ כיתתית-

כיתה הטרוגנית-

למידה התנסותית-

למידה שיתופית-

סביבת למידה מתוקשבת-

:יומנויות ותהליכי חשיבהממדור
מיומנויות חשיבה מסדר גבוה-

תהליך החקר המדעי-
פתרון בעיות בטכנולוגיה-תהליך התיכון -

  חשוב להיכנס ולהתעדכן בחומרים

.      נוספים שעולים לאתר לאורך השנה

חומרי למידה לגיוון
ר"מטוהשבחת ההוראה מאתר 

https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=4928
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5231
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5229
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5240
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5233
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=4932
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=4932
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5231
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5231
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5231
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256


מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

חשוב להיכנס ולהתעדכן בחומרים שכבה אר"מטאתר 

.      נוספים שעולים לאתר לאורך השנה

הוראה מפורשת 
של מיומנויות  

חשיבה  

–מה דומה מה שונה 
משווים וממיינים

–כמה חם , כמה קר
מודדים ומסיקים  

מסקנות

למידה חוץ כיתתית

חוקרים את החילזון מדריך  
למורה

דפים -חוקרים את החילזון 
לתלמיד

קולטים מידע מקרוב ומרחוק 
:  המגדלת והמשקפת–

מדריך למורה

קולטים מידע מקרוב ומרחוק 
-המגדלת והמשקפת –

דפים לתלמיד

מדריך  :  נביטת זרעים
למורה

דפים : נביטת זרעים
לתלמיד

למידה התנסותית

תצפית ניסוי

העץ בעונות השנה

בפעולהחושים 

קופצים לראות את הנחליאלי  -
למורה–

קופצים לראות את -
לתלמיד-הנחליאלי 

קופצים לראות בתים של  -
למורה–בעלי חיים 

קופצים לראות בתים של  -
לתלמיד-בעלי חיים 

שימוש זהיר  
במכשירים פולטי  

קרינה
משרד החינוך

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2020/08/01-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%94%D7%A2%D7%A5-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/CatalogChinuchi%20-%20TochenDigitali/2014011301499.html
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מיון–עושים סדר 

למידה חוץ כיתתית

אז מה ,  אם זוהי התוצאה
קשרי סיבה והתוצאה–? הסיבה

הוראה מפורשת של מיומנויות  
חשיבה  

למידה התנסותית 

–שינויים במצבי צבירה : ניסוי בהדגמה
למורה

לתלמיד-שינויים במצבי צבירה 

:  למידה באמצעות דגמים
למורה–מבנה השן 
לתלמיד-מבנה השן 

למורה–המטריה : הנדסה הפוכה
לתלמיד-המטריה 

–קופצים לראות את הנחליאלי -
למורה

-קופצים לראות את הנחליאלי -
לתלמיד

הספר-ציפורים בחצר בית

חומרים בחצר בית הספר

לתלמיד  -חוקרים סביבת חיים: תצפית
למורה-חוקרים סביבת חיים

קופצים לראות בתים של בעלי  
למורה  -חיים 

קופצים לראות בתים של בעלי  
לתלמיד -חיים 

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%A9%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%A9%D7%9F-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%91%D7%92-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%91%D7%92-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%A6%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%A6%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-1.pdf
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הוראה מפורשת של 
מיומנויות חשיבה  

בונים מוצרים 
-מחומרים פשוטים

טיעון פשוט  

לבנה משנה צורה 
רצף ומחזוריות–

למידה חוץ כיתתיתהתנסויותלמידה 

בתי גידול מלאכותיים  
לצמחים

חצר בית הספר 
כסביבת לימוד חוץ 

שעון  -כיתתית 
השמש

ביצוע ניסוי על ידי תלמידים
הפרדת תערובות

הוראה פרטנית 

פרח נתתי 
לנורית קטון  

–ויפה וכחול 
צמח או פרח

לאן נעלם  
?המלח

ניסוי בהדגמה
התנאים הדרושים לבעירה

תצפית
איך  -הפצת פירות וזרעים

?הגעתם לכאן

בניית דגם
מבנה וצורה-כדור הארץ

הכוכבים  
–נעלמים ביום 

?האמנם

הנדסה הפוכה
פנס הכיס  

הנדסה הפוכה
למורה–המטריה 
לתלמיד-המטריה 

משימות אורייניות

אש מדורה, אש

חומרים מסוכנים  
בבית

טיולים קטנים
קופצים לזהות עלים  

אפשר-בלי צמחים אי

פתרון בעיות בתהליך 
התיכון

-מבדים למוצרים
למורה

-מבדים למוצרים
לתלמיד

-מסיכה על מקל
למורה

-מסיכה על מקל 
לתלמיד

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%AA%D7%94-%D7%92.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9E%D7%A9.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/06/%D7%92-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%97-%D7%90%D7%95-%D7%A4%D7%A8%D7%97-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2020/11/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%92-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%9F-%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%95-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92-%D7%A4%D7%A0%D7%A1-%D7%9B%D7%99%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%91%D7%92-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%91%D7%92-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/01/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92-%D7%90%D7%A9-%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/01/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/01/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%92-%D7%9E%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%92-%D7%9E%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%92-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%92-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
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–בעל החיים שלנו 
שאילת שאלות

?אני עף האם אני עוף

המים נעלמו 
?האמנם

מצילים את צבי הים

אחד מגורמי -גז האוזון
זיהום האוויר

מסוס העץ ועד לאופני 
המרוץ

מתגוננים מפני השמש

אנרגיה משפכים

האוויר הוא לא כלום 
?האמנם–

מה –אל תוך הגוף 
?יש שם בפנים

למידה שיתופית בעין  
המצלמה

משימות אוריינות  הוראה פרטנית  למידה חוץ כיתתיתלמידה התנסויות  
מדעית  

–צריך לחסוך במים 
דיאגרמת עמודות

חצר בית הספר כסביבת  
נמלים מתחת לאף: חיים

גן החיות כסביבת  
: לימודים חוץ כיתתית

משחקים עם בעלי חיים

ביצוע ניסוי על ידי תלמידים
מודדים טמפרטורה-
חיישן טמפרטורה  -

?האם אני יצור חי

ניסוי בהדגמה
שינויים במצבי צבירה של החומר

סרטון ניסוי בהדגמה אידוי  
סרטון ניסוי בהדגמה עיבוי

תצפית  
מכירים עופות בסביבה

בניית דגם
,  לישר-מפרקים בגוף

לכופף ולכל הכיוונים

קבלת –כיסוי לנגן דיגיטלי 
החלטות

הנדסה הפוכה
האופניים

מגוון יחידות בנושאים  
שונים המסייעות  
בפיצוח מטלות  

הערכה

מזון הולך -אובדן מזון
לאיבוד

משימת למידה  -ש"ממ
שיתופית  

נזהרים מהשמש

אוריינות סביבתית

אחידות ושוני בין בעלי  -
מגוון המינים -חיים 

מתחת אבן  

מים

קופסת בריחה

מחזור המים
נזהרים מבעלי חיים ארסיים

משימות אוריינות  הוראה פרטנית  למידה חוץ כיתתית
מדעית  

הוראה מפורשת של  
מיומנויות חשיבה  

מתן מענה לשונות  
לומדים

חכמים בשמש שותים לרוויה

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A3-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9C%D7%90%D7%9F-%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%92%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%A2%D7%A5-%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A5.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%90-%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%A9-%D7%A9%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%93%D7%99%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%9F-%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94A.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://youtu.be/rRNjU62oZSQ
https://www.youtube.com/watch?v=2jfJyRIwqEk
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2020/09/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6632
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16462
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7319
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7384
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.doc
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A2%D7%A3.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%A0%D7%96%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D-11.7.18.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%A9-11.7.18.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-11.6.18.pdf


מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

חשוב להיכנס ולהתעדכן בחומרים שכבה הר"מטאתר 

.      נוספים שעולים לאתר לאורך השנה

למידה התנסויות 

ביצוע ניסוי על ידי  
תלמידים

מוליכות חשמלית של 
מתכות

ניסוי בהדגמה
הפרדת חומרים

הנדסה הפוכה
מעבדים מתכות

בניית דגם
מבנה מערכת השמש

הוראה פרטנית 

כבר נמס השלג  
?האמנם–בהרים 

?האם אני ברזל

: מהמיתוס למדע
צנים משמיו פחות  "

?האמנם–" מלחם

השמש נעה בשמים 
?האמנם–

למידה חוץ כיתתית

מוזיאון תרבות  
חומרית

הולכת לעיבודעגבניה

סלעים על סף ביתנו

אוריינות סביבתית 

מגוון יחידות בנושאים שונים המסייעות 
בפיצוח מטלות הערכה

הוראה מפורשת  
של מיומנויות  

חשיבה 

–כיצד מעבדים מתכות 
יש לנו בעיה

השוואה–קרקעות סביב 

–השמש וכוכבי הלכת 
הסקת מסקנות

חזרות –נושפים בקצב 
בניסוי מדעי

בידוד  –תפיחת בצק 
משתנים

–מסע במערכת העיכול 
זיהוי רכיבים וקשרים

של  בקורתיתהערכה 
טלפונים –מידע ברשת 

שימוש בטוח  , סלולריים
או מסוכן לבריאות

משימות אוריינות  
מדעית 

דגני בוקר בריא או לא  
בריא

סיפורו של מחקר על  
קצב הנשימה

הקץ לשקיות הפלסטיק

כיצד הפך גליל ניר 
למסכת

משתמשים במתכות

תחנות חלל
מזון -אובדן מזון

הולך לאיבוד

תכונות של מתכות

שומרים  –אוכלים נכון 
על הבריאות

נשימה
השפעת השימוש  
במפוחי אוויר על  

משרד –הבריאות 
החינוך

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9-4.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%A0%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%92-%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%A0%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/05/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/05/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6632
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6632
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/10/07-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%A6%D7%91-%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%91%D7%A6%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/10/01-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%AA%D7%95-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90-%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%90-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%94%D7%A7%D7%A5-%D7%9C%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/04/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%9C.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16462
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.doc
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7319
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.doc
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/04/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf


מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

חשוב להיכנס ולהתעדכן בחומרים שכבה ור"מטאתר 

.      נוספים שעולים לאתר לאורך השנה

הוראה מפורשת של  
מיומנויות חשיבה  

: טלפונים סלולריים
שימוש בטח או מסוכן  

הערכת  -לבריאות  
מידע ברשת

מיזוג  –גז -אנרגיה מביו
מידע

למידה חוץ  למידה התנסויות  
כיתתית

חוקרים את שלולית 
החורף

ביצוע ניסוי על ידי  
תלמידים

מפיקים אנרגיה  -
חשמלית

שימוש בחיישן אור-
חיישן קול-
חיישן דופק-

הוראה פרטנית  

האם רק מכשיר  
אלקטרוני הוא 

?מערכת טכנולוגית
האם קן של ציפור  

?הוא טכנולוגיה

מואר -לאור הירח 
?או מאיר

–ניסוי בהדגמה 
הפקת קיטור

תצפית
מבנה העין החיצוני-

מבנה הלב-

בניית דגם
מה שלא -מבנה העין 

רואים בחוץ

–סודם של עטלפים 
השערת השערות

הרנוג השיטים ועץ 
מהו פשר –השיטה 

יחסי הגומלין 
?ביניהם

מוזיאון מדע כסביבת  
המרות  -למידה

אנרגיה  

רגליים פרוקיניטור 
: בסביבה

מידע בדרכים ייצוג 
מגוונות

פורשים כנף על נשרים  
מגוון נקודות  העלאת –

מבט

–בשביל האופניים 
בונים טיעון רחב

הנדסה הפוכה
קוצץ הירקות

משימה אוריינית

מיינה מין פולש

ציפורים וחקלאות

להציל את יערות  
הגשם

אפקט החממה

עצים בעיר

השפעת כיסוי על  
קצב חימום בעזרת 

קרני שמש

רעש תחבורה בעיר

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%95%D7%92%D7%96-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AAN.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9E%D7%A2-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%A7-%D7%9C%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9A.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/02-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/005-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/01-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F2.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%91.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/06/%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/03-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%9B%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A0%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%98.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A0%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%98.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%97%D7%91.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95-%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A5-%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/01/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A9.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/10/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/01/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95-%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/04/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98-%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/04/%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/04/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/04/%D7%A8%D7%A2%D7%A9-%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8.pdf


חשוב להיכנס ולהתעדכן בחומרים זמנים ומועדיםר"מטאתר 

.      נוספים שעולים לאתר לאורך השנה

הרימון בחגי  
ישראל  

תעודת זהות  
לפעילות הרימון 

התמר המצוי  
בחגי ישראל  

הדבש בשירות  
האדם

פוריםחנוכה  
ו"ט

בשבט

מסכות

רעשנים

האש

בטיחות 
באש  

בחנוכה

הזית 
בתרבות  

חנוכה  
ברשת  

טו בשבט חג 
האילנות

חגי תשרי

ארבעת  
המינים

חנוכה  
-וטכנולוגיה 
חנוכיות

צף שוקע

הזית בסמל 
המדינה

סמל המדינה

ג "ל
בעומר

שבועות

שבעת  
המינים

חיטה•
שעורה•
גפן•
תאנה•
רימון•
זית•
תמר•

חלב ומוצריו
משימות 10

בהקשר  
ג בעומר"לל

יום  
העצמאות
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https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%92%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/05/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%92%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%91%D7%A9-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8420
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8520
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/01/%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%92%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C1.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-1.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8433
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/04/%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%92%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%9E%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%98%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9F.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A0%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/05/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%92%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%95.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%92-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8.pdf
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פתרון בעיות בטכנולוגיה  ר"מטאתר 
תהליך התיכון

 חשוב להיכנס ולהתעדכן בחומרים

.      נוספים שעולים לאתר לאורך השנה

מבדים למוצרים: חומרים

מסכה  : אנרגיה חשמלית
על מקל

'כתה ה'כתה ג 'כתה ד

גינה מזמינה   -
לציפורים למורה

גינה מזמינה -
לציפורים לתלמיד  

פחית שתיה שכלול  
למורה–מוצר 

פחית שתיה שכלול  
לתלמיד-מוצר 

למורה–מסיבה מנייר  

לתלמיד-מסיבה מנייר 

'כתה ו

מים להשקיה פתרון 
–מן הטבע 

בהשראת קורי  
למורה–העכביש 

מים להשקיה פתרון 
-מן הטבע 

בהשראת קורי  
לתלמיד-העכביש 

אופניים-סיפורו של מוצר 

מערכת טכנולוגית

:מיומנויות התיכון
לתלמיד, למורה–דרישות ואילוצים , הגדרת בעיה

, למורה-העלאת רעיונות ובחירת רעיון מתאים  
לתלמיד

לתלמיד, למורה: תכנון ובניית מוצר
מעבדים חומרים–מייצרים מוצרים 

נעשים ירוקים  
תכנון ובנייה של גינה אקולוגית 

בחצר בית הספר בתהליך של חקר  
בעיותופתרון

https://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Technology/yesody/yarid_arzi/madrich_more1.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%92-%D7%9E%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%92-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%93-%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%93-%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%93-%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%93-%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%94-%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%94-%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/06/%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/06/%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%95-%D7%9C%D7%9A-%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%95-%D7%9C%D7%9A-%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.doc
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/11/03-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/11/04-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/11/04-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://docs.google.com/document/d/1MtB0w2KYCULO89-oThCPn-8-J2ckngK8/edit?usp=sharing&ouid=102789308443409727605&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1hBxCMKr75VLkRMkgYczgDnf89dShVpPe/view?usp=sharing


פתרון בעיות בטכנולוגיה  ר"מטאתר 
הנדסה הפוכה

 חשוב להיכנס ולהתעדכן בחומרים

.      נוספים שעולים לאתר לאורך השנה

מפגש עם פנס המעגל  
החשמלי 

מדריך למורה–מטריה 
לתלמיד-מטריה 

'כתה ה'כתה ג 'כתה ד

-סיפורו של מוצר 
אופניים

–מייצרים מוצרים 
מעבדים חומרים  

(מעבדים מתכות)

'כתה ו

מפגש עם קוצץ  
ירקות ידני 

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92-%D7%A4%D7%A0%D7%A1-%D7%9B%D7%99%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%91%D7%92-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%91%D7%92-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95-%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A5-%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf


חשוב להיכנס ולהתעדכן בחומרים ...ר"מטעוד מבית 

.      נוספים שעולים לאתר לאורך השנה

למידה שיתופית תוך  -בעין המצלמה 
שימוש במגוון יכולות להשגת תוצר  

עשייה משותף/למידה

ללמידה שיתופית  -משימה מקוונת שיתופית-ש"ממ
מקוונת שמתנהלת במרחב הווירטואלי של  

"דרייב-גוגל"הסביבה המקוונת 

אחידות ושוני בבני אדם-’כתה ג
נא להכיר צמחים בסביבה-' כתה ג
אחידות ושוני בבעלי חיים-' כתה ד

מגוון המינים מתחת לאבן-' ו, כיתות ד

נזהרים מהשמש-'כתה ד
אוכלים בריא-' כתה ה
נמנעים מעישון-' כתה ה

תהליך החקר המדעי

סיפורי מחקר•
פעילויות המשלבות מיומנויות חקר•

מזון הולך לאיבוד: אוריינות סביבתית

'כתה ד•
'כתה ה•
'כתה ו•

'ו-' משימות הערכה לשם למידה כתות ג•
משימות הערכה•

הערכה

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5240
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7319
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7319
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16462
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/03-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/11/05-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8840
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6741
http://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8153


ר"מטמדורים מיוחדים באתר 

סרטוני הדרכה ללמידה התנסותית

אוריינות מדעית טכנולוגית

למידה בגישת משחוק

תנועה בלמידה
משחקים לשם למידה
קופסאות בריחה

הוראה הטרוגנית

דגמי הוראה בגישות שונות
 בעין המצלמה-דגמי הוראה

מיומנויות ביצוע

סרטוני מיומנויות ביצוע
הדבקה
עבודה בעץ
סרטוט

גזירה
  סימון
הוספה
 תכנון ובניית

מוצרים מעץ

משימות אוריינות להדפסה
משימות אורייניות מתוקשבות

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjHBh2dYqRFpcygQiM5QpU01TZBbUiR3f
http://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16634
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=19244
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5240
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=18143


המזכירות הפדגוגית-מדע וטכנולוגיה -אגף מדעים

יסודי-פורטל עובדי הוראה

יסודי-תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה

ספרים דיגיטליים, חומרי הוראה)הקטלוג החינוכי  ,

...(כלים דיגיטליים, סביבות תוכן

אתר אופק

 פרקים בהוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה לבית

הספר היסודי

משימות הערכה ומבחנים-ר"מט

הוראת השעה הפרטנית-ר"מט

אוריינות מדעית טכנולוגית-ר"מט

הפיקוח על הבריאות

מערכי  , מדריך למורה-במבט חדש מהדורה מעודכנת

חוברות חשיבה ועוד, שיעור

מסע מדע

פלא טבע

מכון דוידסון

 מגוון גדול מאוד של הרצאות  –אקדמיה ברשת

בנושאים רבים

 הצעה לפעילויות במדע וטכנולוגיה לתלמידי כיתות

בית הספר של החופש הגדול–ב -א

ט"אתרים מומלצים לקידום הוראת מו

מחוז מרכז-מדע וטכנולוגיה יסודי 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/madatechnologya/yesodi/yesody.htm
http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mada-tehnologia/yesodi/
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade.aspx
http://ecat.education.gov.il/
http://ofek.cet.ac.il/
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%9F_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8153
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5229
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5231
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut
http://mabat.tau.ac.il/
http://www.masamada.co.il/
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2904
http://davidson.weizmann.ac.il/?gclid=CjwKEAjwierMBRCHiZ6yuoCJi3ISJAB5fYuBtBIui51iybb5ViEurhXZmWN8T4WfcTXyCbv-78ybOBoCUkPw_wcB
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/
https://meyda.education.gov.il/files/lomdimbegadol/MadaTech.pdf



