
 4מספר  שיעור–גיאוגרפיה 

 חקר יוון דרך בולים

 .הסתכל בהם בעיון. לפניך בולים יווניים: משימה

שירי כרמון



האלפבית היווני

האלפבית היווני משמש לכתיבת השפה  

.בערך 8 -היוונית מאז המאה ה

זהו האלפבית הראשון שבו לכל תנועה ולכל  

. עיצור סימן נפרד

(. כמו בעברית ובשונה מסינית)

.  האותיות משמשות גם לציון מספרים

אותיות האלפבית היווני משמשות גם כסמלים  

.במתמטיקה ובמדעים

.הפיניקיהאלפבית היווני נוצר מהאלפבית 

מן האלפבית היווני התפתחו אותיות לשפות  

. נוספות

שירי כרמון: עיבוד

 1בול מספר   -כרטיס משימה 

:חקור

?אילו מאכלים אתה רואה. 1

מדוע לדעתך נבחרו דווקא מאכלים אלו  . 2

  ?להופיע בבול

.אותיות 3העתק . 3

? האם האותיות הללו מוכרות לך. 4

. קרא את קטע המידע על האותיות היווניות. 5

.הקף בעיגול את האותיות שאתה רואה בבול. 6

שירי כרמון



 2בול מספר   -כרטיס משימה 

:חקור

כלי הנגינה המופיע  כיצד נקרא 1.

?בתמונה

.  קרא את כיצד המידע שלפניך. 2

כתוב שני דברים חדשים שלמדת על  

.כלי הנגינה

מדוע לדעתך בחרו את הצבע הכחול . 3

?כרקע לבול

 קיּזוּוּב

.זוגות מיתרים 4כלי מיתר בעל 

.משמש במוסיקה היוונית והים תיכונית

משום צווארו הארוך  " צוואר"משמעותה ש" בוזוק"השם בוזוקי הגיע מהמילה 

.והצר של הבוזוקי

.נגני הבוזוקי מוערכים מאוד ונמדדים בין השאר במהירות נגינתם

  4החלו לייצר בוזוקי עם  1955אך בשנת , מיתרים 3בבזוקי המקורי היו 

.שינוי זה הפך את הבוזוקי לכלי שניתן לנגן בו אקורדים כמו בגיטרה. מיתרים

שצברה   מהפופולריותכחלק , בישראל מספר רב של נגני בוזוקי מקצועיים

.  המוסיקה היוונית בישראל

שירי כרמון



 2בול מספר   -כרטיס משימה 

:חקור

?מהו מחירו של הבול1.

?באיזה מטבע משתמשים היום ביוון2.

כיצד נקרא המטבע בו השתמשו ביוון  . 3

? בעבר

?מהו סמלו של המטבע היווני הקודם. 4

?השקל, מהו סמלו של המטבע הישראלי. 5

 (דרכמאאו )דרכמה 
.דרכמות: ברבים

.2,001עד  1,832היה המטבע היווני בשנים  

.  מטבע האירוהונהג  2001בשנת 

:סמל

 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1: מטבעות בשימוש

 10,000,  5,000,  1,000, 500, 200, 100: שטרות בשימוש

שירי כרמון



מזון , יצור תעשייתי, ספנות, התעשיות העיקריות ביוון הן תיירות

.מכרות ודלק, תעשיות מתכת, תעשיות כימיות, טקסטיל, ועיבוד טבק

ובבול השני רואים אישה ממיינת  , בבול אחד רואים פועל קוטף טבק

.   עלי טבק

כדי לפרסם את תעשיית הטבק היוונית  , 1966הבולים הונפקו בשנת 

.שנערך באתונה 4-ואת קונגרס הטבק המדעי הבינלאומי ה

 3בול מספר   -כרטיס משימה 

:חקור

. קראו את קטע המידע על הבולים1.

?שנה הונפקו שני הבולים באיזו2.

?מדוע הם הונפקו3.

שירי כרמון



 4בול מספר   -כרטיס משימה 

:חקור

.תאר מה אתה רואה1.

?ים מופיע בתמונה איזה2.

שער על פי הבול איזה אקלים 3.

.מאפיין את יוון רוב השנה

.  HELLASהקף בבול את המילה . 4

.היוונים נוהגים לקרוא כך ליוון*

 5בול מספר   -כרטיס משימה 

:חקור

?באיזה ענף ספורט משתתף האיש בבול. 1

האיש בתמונה משתתף בתחרות יוונית. 2

.  מפורסמת

?תוכלו לשער באיזו תחרות הוא משתתף

?מה לדעתכם כתוב מעל ומתחת לתמונה. 3

שירי כרמון



 6בול מספר   -כרטיס משימה 

:חקור

.תארו כיצד נראה זאוס בבול1.

.קראו את קטע המידע2.

,  על פי המיתולוגיה היוונית3.

? מה תחום אחריותו של זאוס

?  מדוע נערכו משחקים אולימפיים לכבוד זאוס. 3

, הוא אל השמיים(  Ζεύς) ֶזאּוס , *במיתולוגיה היוונית

. מטיל הברק והרעם

. זאוס אחראי על המשפט והצדק

.  זאוס בכיר אלי האולימפוס והשליט שלהם

הוא אביהם של  . זאוס דמות מפתח במיתולוגיה היוונית

.  מרבית האלים החשובים

.לכבוד זאוס נערכו המשחקים האולימפיים העתיקים

.המיתולוגיה היוונית היא אוסף מיתוסים שנוצרו ביוון העתיקה* 

עלילות גיבורים , המיתוסים הם סיפורים על אלים בדמות אנושים

.  בני תמותה ועלילות של אלים למחצה

.   אימצה מהיוונים את המיתולוגיה, רומא העתיקה שכבשה את יוון

שירי כרמון


