
ישראלמדינת

החינוךמשרד

ה  ב תָּ ע ְוֶטְכנֹולֹוְגיָּה ְלכִׁ עּור ַמדָּ שִׁ

א  עּורנֹושֵׂ ן: ַהשִׁ ְפקּודָּ ם ְותִׁ ַניִׁ י שִׁ סּוגֵׂ

ה ם ַהּמֹורָּ יב: עִׁ ית נִׁ לִׁ גָּ



ַצַחת ִשַנִים ַצחְּ ֲאִני מְּ שֶׁ ,כְּ

ָאה ִלי ַבַמרְּ ת ַהִשַנִים שֶׁ .ֲאִני רֹוָאה אֶׁ

ִלי ּדֹומֹות ַהִשַנִים שֶׁ ִתי ֵלב שֶׁ ,ַשמְּ

ִדּיּוק אֹותֹו ַהָּדָבר אֹות בְּ ..ַאְך ֵהן ֵאיָנן ִנרְּ

אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות, כיתה ב, כל הזכויות לתמונות שמורות לספר מבט חדש

מתחילים



?ָמה ְלָהִביא ַלִשיעּור

ָאה  ם3ַמרְּ חֶׁ רּוסֹות לֶׁ פְּ

ַסִכין ַחד ַפֲעִמית טּוחֹות2 ֲאָבִנים שְּ ֵקיָסֵמי ִשיַנִיים



?ּדֹומֹות אֹו ׁשֹונֹות



ְדעּו ַהיֹום ְבסֹוף ַהִשיעּור ?ָמה תֵּ

 זֹו ם ֶשלָּנּו דֹומֹות אֹו שֹונֹות זֹו מִׁ ַניִׁ ם ַהשִׁ ?ַהאִׁ

ם יֵׂש ַבֶפה ַניִׁ י שִׁ ילּו סּוגֵׂ ?אֵׂ

ם ַבֶפה ַניִׁ י ַהשִׁ ידֵׂ ֶהם ַתְפקִׁ ?מֵׂ

ים ים שֹונִׁ י ַחיִׁ ים יֵׂש ְלַבֲעלֵׂ ַניִׁ י שִׁ ילּו סּוגֵׂ ?אֵׂ

זֹון ים ְלסּוג ַהמָּ ַניִׁ ְבֶנה ַהשִׁ ין מִׁ ה ַהֶקֶשר בֵׂ ?מָּ



ַנִכיר ֶאת ַהִשַנִים ֶׁשָלנּו

ְזַרת ַמְרָאה ה ְּבעֶּ :ִהְתּבֹוְננּו ְּבתֹוְך ַהפֶּ

ה ִנְמָצאֹות ַהִשַנִים. 1 ק ַּבפֶּ ה ֵחלֶּ ?ְּבֵאיזֶּ

?צּוָרהַהִאם ְלָכל ַהִשַנִים ֵיׁש ְּבִדּיּוק אֹוָתּה . 2

לַהִאם ְלָכל ַהִשַנִים ְּבִדּיּוק אֹותֹו . 3 דֶׁ ?גֹּ

?ְּבָמה ּדֹומֹות ַהִשַנִים זֹו ָלזֹו. 4

?ְּבָמה ׁשֹונֹות ַהִשַנִים זֹו ִמּזֹו. 5

ַמְרָאה:ִצּיּוד



ַהַתְצִפית ְבֶעְזַרת ַהַמְרָאה ?ָמה ָלַמְדנּו מֵּ

ֶעְליֹונָּה ּוַבֶלֶסת ַהַתְחתֹונָּה• ם ְקבּועֹות ַבֶלֶסת הָּ ַניִׁ .ַהשִׁ

ֶעְליֹון  ַהֶלֶסת• ֶלק ַהַתְחתֹון והָּ יא ֶעֶצם שנמצאת ַבחֵׂ הִׁ

ֶשל ַהֶפה 

ן • ם ֶשלָּנּו הֵׂ ַניִׁ .  ְבצּורֹות ׁשֹונֹותַהשִׁ

ן • ם ֶשלָּנּו הֵׂ ַניִׁ . ִבְגָדִלים ׁשֹוִניםַהשִׁ









שורש השן

הכותרת של השן





ם ַהחֹוְתכֹות ַהַתְחתֹונֹות. 1 ַניִׁ יֶכם ֻמְדגָּשֹות ַהשִׁ ְפנֵׂ ֶגם ֶשלִׁ .ַבדֵׂ

ל ֶלֶסת. א ם חֹוְתכֹות יֵׂש לָּנּו ְבכָּ ַניִׁ ה שִׁ ?ַכּמָּ

מֹות ַבֶפה. ב ן ְמֻמקָּ ן הֵׂ יכָּ ?הֵׂ

ם ַהחֹוְתכֹות  .2 ַניִׁ ְצאּו ְבתֹוך ַהֶפה ֶאת ַהשִׁ ה ּומִׁ ְזרּו ַבַּמְראָּ עָּ הֵׂ
.ֶשלֶָּכם

ל ֶלֶסת. א יֶתם ְבכָּ לִׁ ם חֹוְתכֹות גִׁ ַניִׁ ה שִׁ ?ַכּמָּ

מֹות ַבֶפה. ב ן ְמֻמקָּ ן הֵׂ יכָּ ?הֵׂ

ַהִשַנִים ַהחֹוְתכֹות

,כיתה ב, כל הזכויות לתמונות שמורות לספר מבט חדש

אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות





ית  , ְפרּוַסת ֶלֶחם: ִצּיּוד ין ַחד ַפֲעמִׁ ַסכִׁ

ית.1 ין ַחד ַפֲעמִׁ יכֹות ְבֶעְזַרת ַסכִׁ ְתכּו ְפרּוַסת ֶלֶחם ַלֲחתִׁ .חִׁ

?ֶהְצַלְחֶתם

ם ַהחֹוְתכֹות. 2 ַניִׁ ְגסּו ְפרּוַסת ֶלֶחם ְבֶעְזַרת ַהשִׁ .נִׁ

ה ַלֶלֶחם רָּ ה קָּ ?מָּ

?ָמה ַתְפִקיד ַהִשַנִים ַהחֹוְתכֹות



רֹות   ם הַחדֹות ְמַאְפשֵׂ ַניִׁ ן ַהשִׁ ה ְוכֵׂ ן הַחדָּ יִׁ ַהַסכִׁ

יכֹות ְקַטנֹות זֹון ַלֲחתִׁ ְך ֶאת ַהּמָּ . ַלְחתֹּ

ן   ידָּ מֹות ְלַתְפקִׁ ם ַהחֹוְתכֹות ַחדֹות ּוֻמְתאָּ ַניִׁ ַהשִׁ

ר  ן ֶאְפשָּ תָּ סּוְבֶעְזרָּ ְנגֹּ זֹון לִׁ ַהּמָּ יכֹות ְקַטנֹות מֵׂ ֲחתִׁ

ם ַהֶלֶחם יֶתם עִׁ י ֶשֲעשִׁ .ְכפִׁ

.



ל   ּוָמה ֵאצֶׁ

?ַבֲעֵלי ַהַחִּיים



ָנִאי ָברסְּ ַעכְּ ִרָּיה נּוטְּ





אורלי פרי: צילום



ַנְבָרן





,כיתה ד, כל הזכויות לתמונה שמורות לספר מבט חדש

אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות

ד לֶׁ חֹּ



ִׁשַנִים חֹוְתכֹות



יֶכם ֻמְדגָּשֹות .1 ְפנֵׂ ֶגם ֶשלִׁ .ַהִשַנִים ַהּטֹוֲחנֹות ֶׁשל ָאָדם בֹוגֵּרַבדֵׂ

ל ֶלסֶ .א כָּ נּו בְּ ם טֹוֲחנֹות ֵיש לָּ יִׁ נַּ ה שִׁ מָּ ?תכַּ

ֶפה.ב מֹות בַּ ֻמקָּ ן ֵהן מְּ ?ֵהיכָּ

ְצאּו ְבתֹוך ַהֶפה ֶאת . 2 ה ּומִׁ ְזרּו ַבַּמְראָּ עָּ ַהִשַנִים ַהּטֹוֲחנֹות  הֵׂ

.שלכם

ל ֶלֶסת.א יֶתם ְבכָּ לִׁ ם טֹוֲחנֹות גִׁ ַניִׁ ה שִׁ ?ַכּמָּ

ַהִשַנִים ַהּטֹוֲחנֹות



ַהִשַנִים ַהּטֹוֲחנֹות

ת10ֵיׁש ָלנּו  סֶּ ל20. ִׁשַנִים טֹוֲחנֹות ְּבָכל לֶּ .ִׁשַנִים טֹוֲחנֹות ְּבַסְך ַהכֹּ

ה ל ַהפֶּ ק ָהֲאחֹוִרי ׁשֶּ .ֵהן ְמֻמָקמֹות ַּבֵחלֶּ



ים ְשטּוחֹות  .1 נִׁ י ֲאבָּ ין ְשתֵׂ יַכת ֶלֶחם בֵׂ יחּו ֲחתִׁ נִׁ הָּ
בֹות ים. ְועָּ נִׁ ֲאבָּ י הָּ .ַטֲחנּו ֶאת ַהֶלֶחם ְבֶעְזַרת ְשתֵׂ

ה ַלֶלֶחם רָּ ה קָּ ?מָּ

ם ַהּטֹוֲחנֹות.2 ַניִׁ יַכת ֶלֶחם ְבֶעְזַרת ַהשִׁ .ַלֲעסּו ֲחתִׁ

ה ַלֶלֶחם רָּ ה קָּ ?מָּ

?ָמה ַתְפִקיד ַהִשַנִים ַהּטֹוֲחנֹות

ם, ֲאָבִנים2: ִצּיּוד חֶּ לֶּ

הוצאת , מדע וטכנולוגיה לכיתה ב, מתוך חוברת השיניים שלנו

רמות אוניברסיטת תל אביב



ים • נִׁ ֲאבָּ בֹות ְכמֹו הָּ ם ַהּטֹוֲחנֹות ְשטּוחֹות ּוְרחָּ ַניִׁ . ַהשִׁ

זֹון• ן ֶאת ַהּמָּ ְטחֹּ ר לִׁ ן ֶאְפשָּ תָּ .ְבֶעְזרָּ

ן• ידָּ מֹות ְלַתְפקִׁ ם ַהּטֹוֲחנֹות ֻמְתאָּ ַניִׁ .ַהשִׁ



ל   ּוָמה ֵאצֶׁ

?ַבֲעֵלי ַהַחִּיים



ה• רָּ ר מֵׂ , ַלפָּ ז ְוַלסּוס יֵׂש יֹותֵׂ עֵׂ ים טֹוֲחנֹות ַבֶפה24-לָּ יַניִׁ .  שִׁ

בֹות• ם ֶשלֶָּהם ְשטּוחֹות ּוְרחָּ ַניִׁ ֶשב ְוטֹוֲחנֹות אֹותֹו , ַהשִׁ עֵׂ ן לֹוֲעסֹות ֶאת הָּ ְוהֵׂ
ם ַחיִׁ י רֵׂ .ְכמֹו ַאְבנֵׂ





צולם על ידי עופר מוקדי

נּוִביָיֵעל







ים. 1 יבִׁ ים ַהנִׁ שִׁ יֶכם ֻּמְדגָּ ְפנֵׂ ֶגם ֶשלִׁ .ַבדֵׂ

ל ֶלֶסת. א ים יֵׂש לָּנּו ְבכָּ יבִׁ ה נִׁ ?ַכּמָּ

ים ַבֶפה. ב מִׁ ם ְמֻמקָּ ן הֵׂ יכָּ ? הֵׂ

ים.2 יבִׁ ְצאּו ְבתֹוך ַהֶפה ֶאת ַהנִׁ ה ּומִׁ ְזרּו ַבַּמְראָּ עָּ .הֵׂ

ל ֶלֶסת. א יֶתם ְבכָּ לִׁ ים גִׁ יבִׁ ה נִׁ ?ַכּמָּ

ים ַבֶפה. ב מִׁ ם ְמֻמקָּ ן הֵׂ יכָּ ? הֵׂ

ַהִניִבים



ַהִניִבים

ים2יֵׂש ַבֶפה  יבִׁ תנִׁ סֶּ ל  ְּבָכל לֶּ ים4ְבַסְך ַהכֹּ יבִׁ .  נִׁ

ם ַהחֹוְתכֹות ַניִׁ י ַהשִׁ דֵׂ י צִׁ ְשנֵׂ ים מִׁ אִׁ ְמצָּ ים נִׁ יבִׁ .ַהנִׁ



ם.1 יסָּ ְרעּו ְפרּוַסת ֶלֶחם ְבֶעְזַרת קֵׂ .קִׁ

ה ַלֶלֶחם רָּ ה קָּ ?מָּ

יב.2 ְרעּו ְפרּוַסת ֶלֶחם ְבֶעְזַרת ַהנִׁ .קִׁ

ה ַלֶלֶחם רָּ ה קָּ ?מָּ

?ַמִהי תפקיד ַהִניִבים

ם: ִצּיּוד חֶּ ֵקיָסִמים, ְפרּוַסת לֶּ



ן ַהֶלֶחם• יכֹות מִׁ ַרְענּו ֲחתִׁ ם קָּ יסָּ ים ְוַהקֵׂ יבִׁ .ְבֶעְזַרת ַהנִׁ

ֶשה• זֹון קָּ ּמָּ יכֹות מִׁ ַע ֲחתִׁ ְקרֹּ ְך ְולִׁ ר ַלְחתֹּ ם ֶאְפשָּ תָּ ים וְבֶעְזרָּ דִׁ ים ְמֻחדָּ יבִׁ .ַהנִׁ



ל   ּוָמה ֵאצֶׁ

?ַבֲעֵלי ַהַחִּיים





זנירצילם גל 



ל פּוָמה ת שֶׁ לֶׁ גֹּ גּולְּ

ל טֹוֵרף ת שֶׁ לֶׁ גֹּ לְּ חֹוִני גֻּ ל ִצמְּ ת שֶׁ לֶׁ גֹּ לְּ ז)גֻּ (עֶׁ

זנירצילם גל 







שורש השן שנמצא בתוך הלסת

שורש השן שנמצא בתוך הלסת

כותרת השן
אורלי פרי: צילום



זנירצילם גל 



זנירצילם גל 

חזיר יבלות



התמונה צולמה על ידי נדב לוי







ֵשן ָחָלב-ִניב 

רּו ָנשְּ כֹות שֶׁ ִשֵני ָחָלב חֹותְּ

בּוָעה   ת קְּ נֶׁ ֵשן טֹוחֶׁ

ָרה קְּ עֶׁ נֶׁ שֶׁ
אורלי פרי: צילום



ַניִׁםסּוִגים ׁשֹוִנים יֵׂש לָּנּו • .ֶשל שִׁ

ה• ֶדל ּוַבּצּורָּ ים ַבגֹּ ם שֹונִׁ ַניִׁ י ַהשִׁ .סּוגֵׂ

ַע ְפֻעלָּה ַאֶחֶרת• ן ְמַבּצֵׂ ל סּוג שֵׂ .כָּ

ים • ימִׁ ְדלָּה ַמְתאִׁ ן ְוגֹּ הַלְפֻעלָּהצּוַרת ַהשֵׂ יא עֹושָּ .ֶשהִׁ

ה• יעָּ זֹון ַלְבלִׁ ינֹות ֶאת ַהּמָּ ם ְמכִׁ ַניִׁ .ַהשִׁ

ם • ַניִׁ ים יֵׂש שִׁ י ַהַחיִׁ .ַבּצּורֹות ּוִבְגָדִלים ׁשֹוִניםְלַבֲעלֵׂ

ימֹות • ן ַמְתאִׁ ן עֹושֹותַלְפֻעלָּהַגם הֵׂ .  ֶשהֵׂ

?מה למדנו



ַהְמִשימֹות ַהָבאֹות  :  ָבֲחרּו ַאַחת מֵּ

יֶכם ָמה ָהָיה קֹוֶרה ִאלּו• ...ִכְתבּו ִבְמַחְברֹותֵּ

י ַהִשַנִים• ק ִמְשַחק ֶּדֶגם ֶׁשל סּוגֵּ ִליָנה אֹו ִמָבצֵּ .ָהִכינּו ִמְפַלְסטֵּ

י ַהִשַנִים• .ַצְּירּו ָפִנים ֶׁשל ֶיֶלד אֹו ַיְלָּדה ְוהֹוִסיפּו ֶאת ְׁשֹלֶׁשת סּוגֵּ

ף אֹו ִצְמחֹוִני• י ִׁשַנִים ִיְהיּו לֹו. ַצְּירֹו ַבַעל ַחִּיים ִּדְמיֹוִני טֹורֵּ לּו סּוגֵּ .ִכְתבּו ָמה הּוא ֹאֶכל ְואֵּ

את ֹאֶפקִהַכְנסּו ְלֲאַתר • .  ָענּו ַעל ַהִחידֹון. ַמִכיִרים ֶאת ַהִשַנִים: ִלְפִעילּות ֶׁשִנְקרֵּ

ְמִשימֹות ְלַאַחר ַהִמְׁשָּדר

הַהִשַנִים ַהּטֹוֲחנֹות ָהיּו ּבִקְדַמת• ַהפֶּ

ֹּא ָהיּו ָלנּו ִׁשַנִים טֹוֲחנֹות• .ל

ל• דֶּ .ָכל ַהִשַנִים ָהיּו ְּבאֹוָתּה ַהּצּוָרה ּוְבאֹותֹו ַהגֹּ
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