
ישראלמדינת

החינוךמשרד

ה א תָּ ע ְוֶטְכנֹולֹוְגיָּה ְלכִׁ עּור ַמדָּ שִׁ

א  עּורנֹושֵׂ ה: ַהשִׁ ַהְסוָּאָּ

ם  העִׁ זֹור: ַהּמֹורָּ י מָּ ילִׁ נִׁ

ִניִלי ָמזֹור



ה ְלַמדמָּ ?ַהיֹוםנִׁ



ה ְלַמדמָּ ?ַהיֹוםנִׁ

ים  יחִׁ ים ֶשַּמְצלִׁ י ַחּיִׁ ד ַעל ַבֲעלֵׂ ְלמָּ ַהּיֹום נִׁ
א ְתַחבֵׂ י ְלהִׁ ְבלִׁ ר מִׁ ְסַתתֵׂ .ְלהִׁ



יא  בִׁ ה ְלהָּ עּורמָּ ?ַלשִׁ

ָבה ְוַגם  ְפָרָוִתיתבֻּ



ים  ילִׁ הַמְתחִׁ ידָּ ְבחִׁ

א ְתַחבֵׂ י ְלהִׁ ְבלִׁ ר מִׁ ְסַתתֵׂ ר ְלהִׁ יְך ֶאְפשָּ ?אֵׂ





ו ים ַעְכשָּ ה–לֹוְמדִׁ יםַהְסוָּאָּ י ַחּיִׁ ְבַבֲעלֵׂ

ה ם ַהְסוָּאָּ ים עִׁ ְתַמְזגִׁ ים מִׁ י ַחּיִׁ ּה ַבֲעלֵׂ ה ֶשבָּ עָּ יא תֹופָּ ההִׁ יבָּ .ַהְסבִׁ

י  יֶהםַבֲעלֵׂ יַבת ַחּיֵׂ ְסבִׁ ה לִׁ ה ֶשלֶָּהם דֹומָּ ים ֶשַהֶצַבע אֹו ַהצּורָּ .ַחּיִׁ



ַהְסָוָאהֶצַבע ְנַנֶסהבֹואּו 



ַהְסָוָאהצּוַרת –בֹואּו ְנַנֶסה 



אֹות פֹות דְֻּגמָּ הנֹוסָּ ְלַהְסוָּאָּ



ים ַמדּוַע  י ַחּיִׁ היֵׂש ְלַבֲעלֵׂ ?ַהְסוָּאָּ

ים  מִׁ ְפעָּ םלִׁ ְטֹרף ְבַעְצמָּ י לִׁ ים ְכדֵׂ מִׁ ְפעָּ ים ְולִׁ פִׁ ם ְמֹטרָּ ן ַעל ַעְצמָּ גֵׂ י ְלהָּ .ְכדֵׂ



ְבֹדק בֹואּו  יֶזה -נִׁ ה אֵׂ ימָּ ים ַמְתאִׁ יַבת ַחּיִׁ הְסבִׁ בְלַהְסוָּאָּ גָּ ?ֶשל חָּ



ְבֹדק בֹואּו נִׁ



ה לַָּמְדנּו ַהּיֹום ז מָּ ?אָּ

ה• הַהְסוָּאָּ יבָּ ם ַלְסבִׁ תָּ ם אֹו ְבצּורָּ עָּ ים ְבַצבָּ ים דֹומִׁ י ַחּיִׁ ּה ַבֲעלֵׂ ה ֶשבָּ עָּ יא תֹופָּ .הִׁ

ה• ים  ַהְסוָּאָּ רִׁ ים ֲאחֵׂ י ַחּיִׁ ים  ּוְלַבֲעלֵׂ פִׁ ְטרָּ ר מִׁ ְסַתתֵׂ ים ְלהִׁ י ַהַחּיִׁ ַבֲעלֵׂ ֶלק מִׁ עֹוֶזֶרת ְלחֵׂ
ְטֹרף ר ַעל ְמַנת לִׁ ְסַתתֵׂ .ְלהִׁ

ים ֶשּיֵׂש לֹו ַבַעל • הַחּיִׁ ה ַאַחתַהְסוָּאָּ יבָּ ְסבִׁ ְהֶיה לֹו , בִׁ יד תִׁ מִׁ הלֹא תָּ ה  ַהְסוָּאָּ יבָּ ְסבִׁ בִׁ
.ַאֶחֶרת

ים ֶשּיֵׂש לֹו ַבַעל • הַחּיִׁ ּה הּוא ַחיַהְסוָּאָּ ה ֶשבָּ יבָּ ים ַלְסבִׁ ה. ַמְתאִׁ עֹוֶזֶרת ַהַהְסוָּאָּ
ְשֹרד ים לִׁ .ְלַבַעל ַהַחּיִׁ



ו ים ְבַעְצְמֶכםַעְכשָּ י ַחּיִׁ ַאֶתם ַתְסוּו ַבֲעלֵׂ

ֶאְפָשר , ַחִייםְקחּו ַדף ָלָבן ְוִצְירּו ַבַעל 

ר ָנָחש אֹו ַשְבלּול  ְלַציֵּ

.ִתְצְבעּו אֹותֹו ְבִאּלּו ְצָבִעים ֶשַאֶתם רֹוִצים

ַחִיים ֶשָּלֶכם ִבְזִהירּותְלַבַעל ִתְגְזרּו ִמָסִביב 



ו ים ַעְכשָּ י ַחּיִׁ ְבַעְצְמֶכםַאֶתם ַתְסוּו ַבֲעלֵׂ

ַדף ָחָדשְקחּו 

.ְוִצְירּו ֶאת ַהְסִביָבה ֶשְבַעל ַהַחִיים ֶשָּלֶכם ָיכֹול ְלִהְסַתּוֹות ָבּה

.ֶשִצַיְרֶתםַבַעל ַהַחִיים ַעל ַהְסִביָבה את ִהְדִביקּו 

?ַמְסָוההּוא 

ְתַצְּלמּו ְוִתְשְלחּו ַלּמֹוֶרה ֶשָּלֶכם



ים ְלַתְרגֵׂל יכִׁ ַמְמשִׁ

ְנסּו  ילּות  ְלֹאֶפקכָּ ְפעִׁ לִׁ
ם " יםַהאִׁ ְתַחְפשִׁ ים מִׁ י ַחּיִׁ "ַבֲעלֵׂ

נּו  ימֹותְועָּ ַעל ַהְּמשִׁ

ה ְבַהְצלָּחָּ



אופק

 ְבגּוְגלִחפּוׂש–1ָשָלב 



לָּב  ר–2שָּ ֲאתָּ ה לָּ יסָּ ְכנִׁ



לָּב  ר–3שָּ ֲאתָּ ְתַחְברּות לָּ הִׁ
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