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 חלק א: למורה
 רקע כללי

שהנחית ה' על המצרים  , היא חלק מיחידה העוסקת במכותהדםמכת  – הראשונההמכה סדרת הפעילויות  

מכת הדם כמו יתר המכות נזכרות בהגדה של פסח כחלק מהמצווה לספר על  .ומסופרת בתורה בספר שמות

  יציאת מצריים בחג הפסח.

בהיבטים האקולוגיים של מכת הדם, עוסקות  –מכת הדם  –הפעילויות המופיעות בסיפור המכה הראשונה 

  .דםלה יהכוללים את המ עבריתשפה הב נייםלשו םביטוייובבהיבט המדעי של הרכב הדם וחשיבותו 

 קשר לתוכנית הלימודים

 ו כיתה

 מדעי החיים )ביולוגיה(תחום תוכן: 

 מערכת הדם )הרחבה( – מערכות ותהליכים ביצורים חייםנושא מרכזי: 

 חשיבות מערכת הדם: ציון דרך

 מבנה מערכת הדם: ציון דרך

 מרכיבי הדם -

 מיומנויות חשיבה

 הפקת מידע מטקסט קצר 

  אחזור מידע ושליפתו 

  בשפה העברית לשון ביטוייחזותי לייצוג 

 מתוך ייצוגים חזותיים זיהוי ביטויים  

  יםהסברניסוח  

 מושגים

 , תרומת דםסוגי דםתפקודי הדם, דם, הרכב הדם, תאי הדם, : מושגים מדעיים

 נס, טבע, יד ה'עשר המכות, סיפור יציאת מצרים, : ביהדותמושגים 

 ידע מוקדם

  , חשיבות המים ליצורים חייםהדםמערכת הנשימה, מערכת 
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 אופרטיביותמטרות 

 קטעי מידע קצרים.  ךהתלמידים יפיקו מידע מתו 

 .התלמידים יסבירו את חשיבותם של המים לקיום יצורים חיים 

 בשפה העברית. לה "דם"יעם המ לשון התלמידים יציגו בצורה חזותית ביטויי 

 בשפה העברית. לה "דם"יעם המ לשון התלמידים יזהו ויסבירו ביטויי 

 
 מבנה היחידה

 .פעילויות 3היחידה כוללת 

 בסיפור יציאת מצריםמכת הדם : 1פעילות 

 . ת הדםהאקולוגית של מכההשלכות תוך דגש על  ,הטקסט המקראי מזמנת היכרות עם המשימה

 "המרוץ האדום": 2פעילות 

בהיבטים מדעיים של שעוסקים , בין קבוצות יתחרות המשולבים במשחק ,קטעי מידע קצרים מציגההפעילות 

  דם.ההרכב הדם, הקשר לתהליך הנשימה,  מחזור החיים של תאי דם אדומים וסוגי  -מערכת הדם 

 דם" בשפה העברית": 3פעילות 

  וייצוגם באמצעות ציור/פנטומימה. העברית שפהב לה "דם"ילשון עם המ ביטוייעוסקת פעילות ה

 והיערכות ציוד

 : 2 פעילות

 ולגזור אותם לפי ההנחיות.  3-1 הנספחים את להדפיס יש 

 שולחנות.  שניבו ו לתנועה מרחב עם כיתה להכין יש 

  ולגזור אותם לפי ההנחיות. 5-4 יש להדפיס את הנספחים: 3 פעילות

 הנחיית בטיחות

 על .לצאת למשימה רשאים לרוץ שהתור שלהם: חשוב להדגיש בפני התלמידים כי רק התלמידים 2פעילות 

  להפריע. מבלי כל שאר התלמידים לעמוד 
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 /החלק ב: לתלמיד

 מכת הדם –המכה הראשונה 

  בסיפור יציאת מצרים: מכת הדם 1פעילות 

 :והשיבו על השאלות, קראו את הפסקאות הבאות

 _______________________________________: א קטע

ֹּאֶמר " אתֹו, ַעל [......] ַפְרעֹּה ַבבֶֹּקר-ֵלְך ֶאל [....] מֶֹּשה ֶאל ה'ַוי יו  .[.....]. ְשַפת ַהְיאֹּר-ְוִנַצְבתָּ ִלְקרָּ ַמְרתָּ ֵאלָּ כֹּה  [.....]ְואָּ

ַמר  ִכי ַמֶכה ַבַמֶטה ֲאֶשר [.....]ה' אָּ נֹּ ִדי, ַעל-ִהֵנה אָּ ם ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיאֹּר ְביָּ ה ֲאֶשר. ְוֶנֶהְפכּו ְלדָּ גָּ ַאש  ְוַהדָּ מּות, ּובָּ ַבְיאֹּר תָּ

ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ֱאמֹּר ֶאל ַאֲהרֹּן ַקח ַמְטָך  ַהְיאֹּר. ַהְיאֹּר ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלְשתֹות ַמִים ִמן ְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַוי ּוְנֵטה יָּ

ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּו ם ְבכָּ יָּה דָּ ם ְוהָּ ל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו דָּ ם ַעל ְיאֵֹּריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל כָּ ִניםַעל ַנֲהרֹּתָּ ֲאבָּ ֵעִצים ּובָּ  . "בָּ

 יט-שמות פרק ז, פסוקים יד

 מילון

  העלה ריח לא נעים –ַאש בָּ 

 לא יוכלו – ִנְלאּו

 נהר הנילוס שבמצרים – ְיֹאר

 שאלות

 אלוקים את משה? ה וֶ צְמ מה  .1

._____________________________________________________________________ 

 , מדוע??ציווי זהבעקבות  רֹואיְ מה יקרה לדגים בַ  .2

._____________________________________________________________________ 

 בעקבות הפיכת מי היאור לדם?מה יקרה לאנשים  .3

_____________________________________________________________________ 

 במצרים?  לדם יהפכו המיםבאילו מקומות  .4

._____________________________________________________________________ 

 .כתבו במקום המתאים .א לקטעתנו כותרת  .5
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 : _________________________________ב קטע

ֶרם ַבַמֶטה ַוַיְך" ה ה' ַויָּ ן ַכֲאֶשר ִצּוָּ ל  ַוַיֲעשּו ֵכן מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּ ְפכּו כָּ יו ַוֵיהָּ דָּ ֶאת ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיאֹּר ְלֵעיֵני ַפְרעֹּה ּוְלֵעיֵני ֲעבָּ

ְכלּו ִמְצַרִים ִלְשתֹות ַמִים ֹּא יָּ ה ַוִיְבַאש ַהְיאֹּר ְול ה ֲאֶשר ַבְיאֹּר ֵמתָּ גָּ ם. ְוַהדָּ ל  ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיאֹּר ְלדָּ ם ְבכָּ ִמן ַהְיאֹּר ַוְיִהי ַהדָּ

ְכלּו ִלְשתֹּת ִמֵמיֵמי ַהְיאֹּרֶאֶרץ ִמצְ  ֹּא יָּ ל ִמְצַרִים ְסִביבֹּת ַהְיאֹּר ַמִים ִלְשתֹות ִכי ל ִים. ]...[ ַוַיְחְפרּו כָּ  ".רָּ

 כד-כ יםשמות פרק ז פסוק
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 שאלות

 מהווה פגיעה קשה באנשים?  בדם מיםהמדוע זיהום של  .1

_____________________________________________________________________ 

 אילו יצורים חיים נוספים נפגעים כאשר יש זיהום במקורות המים? .2

 _____________________________________________________________________ 

 מקורות המים ביישוב שלך היו מזדהמים?  אילומה היה קורה  .4

 _____________________________________________________________________ 

 .. כתבו במקום המתאיםב תנו כותרת לקטע .5
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 "המרוץ האדום": 2 פעילות

 משחק לימודי

)שלב א( ולענות על שאלות הבודקות  מוגדרעל הדם בזמן ידע קבוצה במסגרת וליישם להבנות : המשחק מטרת

 את הידע שצברו )שלב ב(, במטרה לנצח במשחק. 

 .לסימון על הרצפה או מרקר לא נכון, שני שולחנות, גיר / , שני דפים נכון3-1: נספחים עזרים

 היערכות

מערכות וצרו שתי זרו אותם . גִ (מופיעים בהמשך)להדפסה,  קטעי המידע: 1נספח הדפיסו שני עותקים של  .1

 . זהות של קטעי מידע

כדי ליצור טבלאות הבשתי זרו את ההיגדים גִ  .להדפסה ת ההיגדיםטבל: 2נספח עותקים של שני הדפיסו  .2

 .כולל טבלת היגדים עם תשובות לשימוש המורה 3נספח  .לכל קבוצה של שאלות שתי מערכות זהות

 )אך מרוחקים זה מזה(. של זוגות מקבילים בשני טורים שתי הקבוצות ניתן לסדר את מרחב ריק בו ארגנו  .3

 . 2איור  ראו שולחן לכל קבוצה – מתחילת הטורים שני שולחנות מטריםכמה של במרחק העמידו  .4

ריקים ני דפים שכן ו מטהעם הטקסט כלפי  כשהן הפוכות עם ההיגדים הנייר את רצועות ולחןשעל כל סדרו  .5

 .1איור , ראו : נכון / לא נכוןשעל כל אחד כותרת

  הנחיות

 חלקו את הכיתה לשתי קבוצות.  .1

 הציגו לתלמידים את מטרת המשחק. .2

  קטעי מידעקריאת : הכנה –שלב א  .3

 (1המידע )נספח קטעי חמשת כל קבוצה את ל חלקו. 

 .במשחק.  להצליחכך יגדל הסיכוי של הקבוצה  חשוב לעודד את התלמידים לקרוא את כל קטעי המידע 

  מכל קבוצה בסיום חלק זה להתארגן בזוגות. בקשודקות לכל היותר.  30הקדישו לחלק זה 

  בין קבוצות תחרות –שלב ב  .4

 בשני טורים מקביליםבזוגות את שתי הקבוצות להתארגן  הנחו.  

  (.2 איורהאות להתחלת המשחק. )ראו  ןהינתקו ברור שאותו לא חוצים לפני סמנו 

 להלןהציגו את כללי המשחק ,.  

  נותן סימן, מתחילים במשחק.ברגע שהמורה 
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  ההיגדיםליו מונחים ע ,אל השולחןבתורו  ירוץתחילת הטור מ לפי הסדר זוגכל. 

  מותר . ויניח על הדף המתאים הוא יודע להשיב אם הוא נכון/לא נכוןש( אחד )בלבדיבחר היגד כל זוג

 לא בוחרים בהם.יש להפכם חזרה אם  גד לבחור, אךישמחליטים באיזה ה כמה היגדים עד להפוך

  לסוף הטור , נותן "כיף" לזוג הבא )הראשון בטור( ועוברלטור שלו חוזרכל זוג שמסיים.  

 רק אחרי שקיבל "כיף" למשימהצא ויהבא זוג ה.  

 סיום המשחק.על מכריזה  - הקבוצה הראשונה שתסיים למיין את כל ההיגדים  

 סיום המשחק –שלב ג  .5

 על  ניקוד לכל קבוצהותנו  הכיתה תלמידי כולעם יחד  בדפים נכון/לא נכון ההיגדיםאת המיון של  בדקו

  .כל מיון נכון

 מרבינקודות המספר את שצברה  הקבוצה היא מנצחתה.  

  של קטעי מידע מערכות  3)וליצור  במקום שתיים קבוצות שלושה ללחלק את הכית מוצעבכיתה גדולה

 (. היגדיםשל ו

 המרחבארגון : 2           השולחןארגון : 1איור 
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 נספחים
 להדפסה -קטעי מידע : 1נספח 

 הרכב הדםקטע א: 

אך למעשה  .נראה נוזל אדום אחיד ,מבחנהלריד שלנו ואם נסתכל על דם שהאחות שאבה מהו

 עיקריים:רכיבים ממשני מורכב  בגופנו הדם

הפלסמה מאפשרת  .(55%) מנפח הדםמהווה מעט יותר ממחצית  .בהירצהוב נוזל  - פלסמה .1

 רבים נוספים אל כל אזורי הגוף בתוך כלי הדם.  וחומריםלהזרים את תאי הדם 

הם תאי הדם  (.45%נמצאים בנוזל הדם ומהווים מעט פחות ממחצית נפח הדם ) - תאי דם .2

העין שלנו לא יכולה להבחין בהם והנוזל נראה כתערובת אחידה בצבע ש כךכה קטנים 

מה סכדי להפריד בין הפל )ַסְרֶכֶזת( מיוחדנהוג להשתמש במכשיר  הרפואיותבמעבדות . אדום

 סיבובים מהירים מאוד של המבחנות באמצעותנעשית  הנוזלית לבין תאי הדם. ההפרדה

נוזל ל. הסיבובים המהירים גורמים לתאי הדם לשקוע למטה ו(אלפי סיבובים בדקה)

 . ראו איור משמאל .למעלה הפלסמה לצוף

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

 תאי הדםקטע ב: 

 : של תאי דם עיקריים סוגים שלושה קיימים

 מובילים את החמצן אל כל תאי הגוף ומסלקים את הפחמן  - האדומים הדם תאי

חמצני מהגוף. כמותם של התאים האדומים היא הגדולה ביותר מבין כל תאי -הדו

כדור פחוס )כמו של מנפח הדם(. תאי הדם האדומים הם בעלי צורה  40%-הדם )כ

 פיתה( והם הנותנים לדם את צבעו האדום. 

 ורמי מחלה כמו חיידקים ונגיפים.גוף שלנו מפני גהעל  ֵמגנים - הלבנים הדם תאי 

  קיימים סוגים רבים של תאי דם לבנים ולכל סוג מבנה ותפקוד שונה.

 עוצרות הן כלי דם וכך קרעים בחוסמים הקרישי דם  מייצרות - הדם טסיות

להיצמד  להן המאפשרים רביםזיזים לטסיות הדם יש  .במקרה של פציעהדימומים 

 . החוסם את הקרע בכלי הדם וכך ליצור מארג זו לזו

  מה הקשר בין דם לנשימה?קטע ג: 
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אנו עושים זאת כדי להכניס )נשיפה(. מהריאות  יוצא אווירולתוך הריאות )שאיפה(  נשאף הנשימה אווירבפעולת 

 ? מתרחשחמצני. אך איך בדיוק זה -דוחמצן לתוך הגוף ולהוציא ממנו פחמן 

  מתרחש כשהדם מגיע לריאות.  חמצני-הפחמן הדוהכנסת החמצן והוצאת תהליך 

  שנכנס  חמצןוקולטים את הבגוף שאספו חמצני -הפחמן הדואת אל הריאות תאי הדם האדומים משחררים

 . ריאותל

  אליו מתחבר החמצן ,ןשנקרא המוגלוביחלבון אדומים מכילים הדם התאי. 

  ומובילים את החמצן לכל חלקי הגוף. זורמים בצינורות הדםהאדומים תאי הדם  

   תאי הגוף. כל אלהאדומים ונכנס משתחרר מתוך תאי הדם החמצן  

 מתאי הגוף ומעבירים אותו לריאות. שם הם משחררים  חמצני-הפחמן הדו תאי הדם האדומים קולטים את

 נשיפה מהגוף. עת האותו לנאדיות הריאה והוא נפלט ב

 שאיפה נכנס אוויר חדש לגוף, החמצן נקלט על ידי תאי הדם האדומים וחוזר חלילה. עת הב 

 

ם דבכלי ה גמישות ומעבר קללהם מאפשרת של תאי הדם האדומים  (דומה לזו של פיתהפחוסה )ה צורהה

לקלוט כמות רבה של  להם מאפשר הדם האדום תא הקטנים ביותר )נימי דם(. בנוסף, שטח הפנים הגדול של

 מגיעים לריאות. התאיםבו קצר שהמצן בזמן ח

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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 מחזור החיים של תאי הדם האדומים: דקטע 

 תאי הדם האדומים זמן חיים מוגבל. ל

 ראו  זהו החלק הפנימי של העצם .התאים נוצרים כל הזמן במח העצם(

 . משמאל(צילום 

  אל כלי הדם. תאי דם האדומים ממח העצם עוברים 

  מגיע ה ,חמצןשאליו נקשר  מוגלוביןהה חלבוןאת אדום מכיל  כל תא דם

 לתאי הגוף.  ומועבר לאחר מכןריאות מה

  תאי דם אדומים.  ם שלטיפת דם קטנה יש כמה מיליוניבכל 

 הם  חודשים ולאחר מכן )או אם נפגעו קודם( 4-תאי הדם האדומים חיים כ

 כבד. בטחול או ב מתפרקים

 מתפרקים והרכיבים השונים מועברים למח העצם  דווחלבוני ההמוגלובין של תא שסיים את תפק 

 לבניית תאי דם אדומים חדשים. 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

  

 חתך רוחב בעצם 
 מח עצם  -החלק הפנימי  

 העצם -החלק החיצוני 
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 סוגי דם: הקטע 

בדיקה זו חשובה ביותר . שלו תחילה בדיקת דם לגילוי סוג הדם, מבצעים דם לקבלצריך כשאדם חולה או פצוע 

לגרום לתגובה שלילית של הגוף בעת תרומה עלולים שמבנים קיימים  של כל אדם שעל תאי דם אדומיםמכיוון 

 קיימים ארבעה סוגי דם: .לא מתאיםשל דם 

  סוג דםA - מסוג  תאי הדם האדומים שעליהם מבניםA . 

  סוג דםB - מסוג  תאי הדם האדומים שעליהם מבניםB.  

  סוג דםAB -  מבנים מסוג ישתאי הדם האדומים שעליהם A מסוג וגם B. 

  סוג דםO -  מסוג תאי דם אדומים חסרי מבנים לאA  ולא מסוגB . 

 

 : ואיור נילווה ? לפניכם הכלליםמי יכול לתרום למי

  .כל סוג דם יכול לתרום לעצמו 

  סוג דםAB  יכול לקבל דם מכולם, אך לא יכול לתרום
 לאחרים.

  סוג דםO  .יכול לתרום לכולם, אך לא יכול לקבל מאחרים 

 הדם שלכם? האם אתם יודעים מה סוג

 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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  להדפסה – טבלת ההיגדים: 2נספח 

 יגדיםה

 . צבע הצהוב בהיר נקרא פלסמהנוזל הדם בעל ה

 .תופסים יותר ממחצית נפח הדם תאי הדם

 .את תאי הדם לאמצע המבחנהביר כדי להע )סרכזת( במכשיר מיוחדמשתמשים 

 .סוגי תאי הדם 3ם ביותר מבין תאי הדם הלבנים הם התאים הקטני

 .וףגחמצן מהריאות אל תאי ה תאי הדם האדומים מעבירים

 .פחוס, כמו פיתה כדור תצור טסיות הדםל

 .החוסם קרעים בכלי הדם קרישויוצרות  זו לזוטסיות הדם מתחברות 

 .ומים ומשם מועבר לכל הגוףתאי הדם האד הריאות אלמהחמצן עובר 

 .חמצני מהגוף אל הריאות-הדון תאי הדם הלבנים מעבירים את הפחמ

 .ון שנמצא בתאי הדם האדומיםההמוגלובין הוא חלב

 .חמצני-ות בעיקר פחמן דובנשיפה יוצא מהריא

 .לי הדם הקטניםכחים לעבור בתאי הדם האדומים פחוסים ולכן מצלי

 בתוך החלק הפנימי של העצם.תאי הדם האדומים נוצרים 

 .לאחר מכן מסולקים מהגוףשנים ו כארבעתאי הדם האדומים "חיים" 

 .כמה אלפי תאי דם אדומיםבכל טיפת דם קטנה יש 

 .על ידי הטחול או הכבד מפורקיםאדומים שנפגעו  םתאי ד

  .סוגי הדם ארבעתלתרום דם לכל  יםיכול Oסוג דם  יבעל

 . סוגי הדם ארבעתל ומכ דםלקבל  יםיכול ABסוג דם  יבעל

  .Aלתרום דם רק לבעלי סוג דם  יםיכול Aסוג דם  יבעל

  .Oסוג דם  יבעללוגם  Bסוג דם  ילתרום לבעל יםיכול Bבעל סוג דם 
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 להדפסה עבור המורה –והתשובות  טבלת ההיגדים: 3נספח 

תשובה  יםהיגד מס'
 למורה

  א'קטע   

 נכון  .צבע הצהוב בהיר נקרא פלסמהנוזל הדם בעל ה 1

 לא נכון .תופסים יותר ממחצית נפח הדם תאי הדם 2

 לא נכון .ביר את תאי הדם לאמצע המבחנהכדי להע (סרכזתמכשיר מיוחד )משתמשים ב 3

  ב' קטע 

 לא נכון .סוגי תאי הדם 3ם ביותר מבין תאי הדם הלבנים הם התאים הקטני 4

 נכון .וףגחמצן מהריאות אל תאי ה תאי הדם האדומים מעבירים 5

 לא נכון .פחוס, כמו פיתה כדור תצורטסיות הדם ל 6

 נכון .החוסם קרעים בכלי הדם קרישויוצרות  זו לזוטסיות הדם מתחברות  7

  ג' קטע  

 נכון .ומים ומשם מועבר לכל הגוףהריאות אל תאי הדם האדמהחמצן עובר  8

 לא נכון .חמצני מהגוף אל הריאות-ן הדוהדם הלבנים מעבירים את הפחמ תאי 9

 נכון .ון שנמצא בתאי הדם האדומיםההמוגלובין הוא חלב 10

 לא נכון תאי הדם האדומים מעבירים את החמצן מתאי הגוף אל הריאות.  11

 נכון .לי הדם הקטניםכחים לעבור בתאי הדם האדומים פחוסים ולכן מצלי 12

  ד' קטע  

 נכון בתוך החלק הפנימי של העצם.תאי הדם האדומים נוצרים  13

 לא נכון .לאחר מכן מסולקים מהגוףשנים ו ארבעתאי הדם האדומים "חיים" כ 14

 לא נכון .כמה אלפי תאי דם אדומיםבכל טיפת דם קטנה יש  15

 נכון .על ידי הטחול או הכבד מפורקיםאדומים שנפגעו  םתאי ד 16

  ה' קטע  

 נכון  .סוגי הדם ארבעתלתרום דם לכל  יםיכול Oסוג דם  יבעל 17

 נכון . סוגי הדם ארבעתל ומכ דםלקבל  יםיכול ABסוג דם  יבעל 18

 לא נכון  .Aלתרום דם רק לבעלי סוג דם  יםיכול Aסוג דם  יבעל 19

 לא נכון  .Oסוג דם  יבעללוגם  Bסוג דם  ילתרום לבעל יםיכול Bבעל סוג דם  20
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 " בשפה העברית םד":3 פעילות

 הנחיות

 תה לקבוצות/זוגות.יחלקו את הכ .1

 בשורה מופיע ביטוי עם המילה דם ופירושו. .4בנספח  טבלהה מתוך את השורותזרו ג .2

 .שורה אחת מתוך הטבלהחלקו לכל קבוצה/זוג  .3

  המורה(.)לבחירת באמצעות ציור או פנטומימה  את הביטוי על כל קבוצה/זוג להציג  .4

  פירושו.להסביר את ואת הביטוי לזהות התלמידים על יתר  .5

 (. 5)נספח  בטבלה פירושי הביטויים באופן עצמאיאת להשלים  יםתלמידה על בסיום המשחק .6

 לרשימה על פי שיקול דעתכם.ביטויים ניתן להוסיף  .7

 ביטויים ופרושים: 4נספח 

 פירוש ביטוי מס'

ם ַחם )יש לו( 1 ן  דָּ ן, ַרְגזָּ  ַכֲעסָּ

ִמים 2  הֹוֵרג, קֹוֵטל, ְמַחֵסל ִאיׁש דָּ

ֹחל)בעל(  3 ם כָּ  למעמד האצולה משתייך דָּ

מֹו ְברֹאׁשֹו 4  ישלם בחייו על מעשיו דָּ

 הכעיס מאוד ִהְרִתיַח ֶאת ַהַדם 5

ם 6  עבד קשה, התאמץ, הזיע יַָּרק דָּ

ם 7 ז ֵיׁש לֹו דָּ  ִגבֹור, ַאִמיץ, נֹועָּ

ם 8  ַמְפִחיד, ַמְבִהיל מקפיא דָּ

 נלחם בגבורה  האחרונה נלחם ַעד ִטַפת ַהַדם 9

ם תִקְרב 10  קשר משפחתי הכולל אך ורק  דָּ
 בני משפחה ביולוגיים

11   



 
 

 
 עבור המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, משרד החינוך 09/07.13 פי מכרז מס'-עלידי אוניברסיטת תל אביב -פרויקט המבוצע על

 lamda@tauex.tau.ac.il, 61390אביב -, תל39040ת.ד.  ,03-6409155 , פקס:03-6409663 טלפון:
 matar.tau.ac.il אתר מט"ר:

17 

 3פעילות סיכום :  5נספח 

 הביטויים שבהם צפיתם: יהשלימו בטבלה את פירוש

 

 פירוש ביטוי / פתגם מס'

ם ַחם )יש לו( 1   דָּ

ִמים 2   ִאיׁש דָּ

ֹחל)בעל(  3 ם כָּ   דָּ

מֹו ְברֹאׁשֹו 4   דָּ

  ִהְרִתיַח ֶאת ַהַדם 5

ם 6   יַָּרק דָּ

ם 7   ֵיׁש לֹו דָּ

ם 8   מקפיא דָּ

 נלחם ַעד ִטַפת ַהַדם 9
  האחרונה 

ם תִקְרב 10   דָּ
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