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  חלק א: למורה

 רקע כללי

שהנחית ה' על המצרים  במכות, היא חלק מיחידה העוסקת ברדמכת  – השביעיתהמכה סדרת הפעילויות 

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

 יציאת מצריים בחג הפסח.

המופיעה  בהיבטים המדעיים של מכת הברדעוסקות  –מכת ברד  –הפעילויות המופיעות בסיפור המכה השביעית 

לסיום מוצגת פעילות צרות הברד. ותהליך היווב ברד בימינוהסופת  ם שלאפייניבמ, בסיפור יציאת מצרים

ברד לבין  האטמוספרי תוך התייחסות להבדלים בין תהליך יצירת המשקע של הכנת משקה "ברד"טכנולוגית 

  תהליך יצירת המשקה "ברד".

 

 קשר לתוכנית הלימודים

 ד כיתה

 כימיה, פיזיקה –תחום תוכן: מדעי החומר 

 נושא מרכזי: חומרים )כימיה(

 גופים, חומרים ותכונותיהם והשימושים בהם.נושא משנה: 
 צבירה מצביציון דרך: 

 תהליכי שינוי בחומריםנושא משנה: 

  שינויים בחומרציון דרך: 

 טמפרטורה ומצבי צבירהציון דרך: 

 היבטים טכנולוגיים –שימושים בחומרים נושא משנה: 

  שימושים במיםו תכונותציון דרך: 
 

 מדעי החיים :תוכן תחום

 אקולוגיות מערכות: מרכזי נושא

 מערכות בכדור הארץ: הידרוספרהנושא משנה: 

  פני כדור הארץ כמכוסים ברובם במיםציון דרך: 
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 ועשייה מיומנויות חשיבה

 ומסרטונים  יםקצר יםהפקת מידע מטקסט 

 ייצוג חזותי לתופעה / לידע מדעי 

 הסבר מדעי לתופעה  ניסוח 

 טענה מנומקת ניסוח 

 הכנת מוצר 
 

 מושגים

  , מוצר משקה "ברד": מצבי צבירה, מוצק, נוזל, ברד, קפיאה, מחזורי קיפאוןוטכנולוגיים מושגים מדעיים

 לעומת טבע נססיפור יציאת מצרים, עשר המכות, יד ה', : מושגים ביהדות
 

 ידע מוקדם

 , סוגי משקעיםמצבי צבירה

 

  מטרות אופרטיביות

 .התלמידים יפיקו מידע מתוך קטעי מידע קצרים ומתוך סרטונים 

 .התלמידים יבחינו בין הסבר מדעי לבין הסבר של נס 

 בתקופת התורה ובימינו התלמידים יתארו את נזקי הברד. 

  ייצוג גרפיאמצעות ב תהליך היווצרות הברדאת התלמידים יתארו . 

 משקעהההיווצרות של  לבין "ברד" משקההמוצר ההיווצרות של  בין יסבירו את ההבדל התלמידים 

  .ברד האטמוספרי

  .התלמידים יכינו את המוצר משקה "ברד" על פי מתכון 
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 מבנה היחידה

 פעילויות. 5היחידה כוללת 

  מצרים יציאת בסיפור: מכת הברד 1פעילות 

 של הניסייםו בהיבטים המדעייםו רכושועל בתיאור המכה הצפויה ובהשלכותיה על האדם ו תעוסק הפעילות

  .בעת ובעונה אחתברד ואש ירידת תופעה לא מוכרת של 

 : נזקי הברד בימינו2פעילות 

 .בימינו מתוך צפייה בסרטון נזקי הברדב עוסקתהפעילות 

 נוצר ברד? וכיצד: היכן 3 פעילות

 באמצעות טקסט מילולי וייצוג חזותי. צרות הברד בטבעוהסבר המדעי לתהליך היועוסקת בהפעילות 

  "ברד" משקה מכינים: 4פעילות 

המושג "ברד" כמשקה  על פי מתכון, תוך יצירת הבחנה בין -משקה "ברד"  - מוצר עוסקת בהכנת הפעילות

 הברד האטמוספרי )בטבע(.ובין )מוצר מעשה ידי אדם( 

 סיכום: 5פעילות 

 באמצעות התייחסות להיגדים נכונים ולהיגדים שגויים.בנושא ברד נועדה להציג הבנה  הפעילות
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 ה/לתלמיד: בחלק 

 המכה השביעית: ברד

  בסיפור יציאת מצרים: מכת הברד 1פעילות 

 קראו את הקטעים הבאים והשיבו על השאלות לאחר כל קטע.

 

 ______________________________________ קטע א:

ֹּאֶמר " ָליו, כֹּה ֶאל ה'ַוי ָת אֵּ ָאַמרְׁ עֹּה וְׁ י ַפרְׁ נֵּ ב ִלפְׁ ַיצֵּ ִהתְׁ ם ַבבֶֹּקר, וְׁ כֵּ ִרים, ַשַלח ֶאתקֵּ ֱאֹלה' ָאַמר  מֶֹּשה, ַהשְׁ ַעִמי,  י ָהִעבְׁ

ֻדִני ַיַעבְׁ ָחם ...וְׁ ִתי, ַשלְׁ ִבלְׁ ַעִמי, לְׁ ל בְׁ תֹולֵּ ָך, ִמסְׁ אֹּד,. עֹודְׁ ד מְׁ ת ָמָחר, ָבָרד ָכבֵּ ִטיר ָכעֵּ ִני ַממְׁ ֹּא ִהנְׁ ָהָיה ָכמֹּהּו  ֲאֶשר ל

ִמן ַרִים, לְׁ ִמצְׁ ַעד בְׁ ָדה וְׁ ז ֶאת. ָעָתה ַהיֹום ִהָּוסְׁ ַלח ָהעֵּ ַעָתה, שְׁ ת ָכל וְׁ אֵּ ָך, וְׁ נְׁ ָך, ַבָשֶדה ִמקְׁ ָמה  ָכל .ֲאֶשר לְׁ הֵּ ַהבְׁ ָהָאָדם וְׁ

ָתה ֲאֶשר ף ַהַביְׁ ָאסֵּ ֹּא יֵּ ל א ַבָשֶדה, וְׁ ֶהם ַהָבָרד, ִיָמצֵּ ָיַרד ֲעלֵּ תּו וְׁ  ". ָומֵּ

 יט-יגשמות פרק ט פסוקים 

 

 מילון

 מפיל, מוריד – ַמְמִטיר

 מתנשא לשלוט בעמי – ִמְסּתֹוֵלל

 שלח לאסוף את מקנך – ִמְקְנָך ְשַלח ָהֵעז ֶאת

 צאן ועיזים – הנֶ ִמְק 

 הבריח – ֵהִניס

 

 שאלות

 _______________________________________מדוע מכת ברד נחשבת למכה קשה מאוד?  .1

_____________________________________________________________________ 

 בפסוקים שקראתם מזהיר ה' את פרעה מפני מכת הברד ומציין כי יוכל להימלט ממנה. כיצד? .2

_____________________________________________________________________ 

 . כתבו במקום המתאים.א תנו כותרת לקטע .3
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 ______________________________________ ב:קטע 

ֹּאֶמר ה' ֶאל" ה ֶאת ַוי טֵּ ָך ַעל מֶֹּשה, נְׁ ָכל ָידְׁ ָרִים ַהָשַמִים, ִויִהי ָבָרד, בְׁ ַעל ַעל. ֶאֶרץ ִמצְׁ ַעל ָכל ָהָאָדם וְׁ ָמה, וְׁ הֵּ ֶשב  ַהבְׁ עֵּ

ָרִים. ַויֵּט מֶֹּשה ֶאת ַהָשֶדה ֶאֶרץ ִמצְׁ הּו, ַעל בְׁ ר ה' ָבָרד, ַעל ַמטֵּ טֵּ ָצה; ַוַימְׁ ש ָארְׁ  ַהָשַמִים, וה' ָנַתן קֹֹּלת ּוָבָרד, ַוִתֲהַלְך אֵּ

ִהי ָבָרד ָרִים. ַויְׁ אֹּד ֶאֶרץ ִמצְׁ ד מְׁ תֹוְך ַהָבָרד: ָכבֵּ ַלַקַחת בְׁ ש, ִמתְׁ אֵּ ֹּא וְׁ כָ  ֲאֶשר ל ָתה  לָהָיה ָכמֹּהּו בְׁ ָאז ָהיְׁ ַרִים, מֵּ ֶאֶרץ ִמצְׁ

ָכל גֹוי. ַוַיְך ַהָבָרד בְׁ ת ָכל-לְׁ ַרִים, אֵּ ַעד ֶאֶרץ ִמצְׁ ָאָדם, וְׁ ת ָכל ֲאֶשר ַבָשֶדה, מֵּ אֵּ ָמה; וְׁ הֵּ ֶאת ְּׁ ֶשב ַהָשֶדה ִהָכה ַהָבָרד, וְׁ  ָכל עֵּ

ר."  ץ ַהָשֶדה ִשבֵּ  עֵּ

 כה-שמות פרק ט פסוקים כב

 

 מילון

 הרם  – ְנֵטה

 כיוון כלפי השמייםהרים,  – ַוֵיט

 האש ירדה מן השמים אל הארץ – ַוִּתֲהַלְך ֵאש ָאְרָצה

 בוערת – ִמְתַלַקַחת

 ירד, היכה – ַוַיְך

 

 שאלות

 __________________________________________________________ מכת הברד?במי פגעה  .1

בפסוקים? מה לא הגיוני בה? מוזכרת  איזו תופעת טבע, בנוסף לברד, .2

_________________________________________________________________________ 

ר. פֶ שבזמן שירד הברד התפרץ הר געש שמהלוע שלו פרץ ענן של אֵּ א והאחד ההסברים לתופעה של ברד ואש  .3

לברד יצר  רפֶ אֵּ יוחד. השילוב בין הר קפאו טיפות המים וכך נוצרו כדורי ברד גדולים במפֶ סביב חלקיקי האֵּ 

 (מקור) םתופעה של אש וברד שיורדים יחד מהשמיי

 לים שלכם את ההסבר לתופעה. __________________________________________ינסחו במ .א

_______________________________________________________________________ 

 זה הוא הסבר מדעי או הסבר של נס? נמקו. ________________________________ הסברהאם  .ב

_______________________________________________________________________ 

 . כתבו במקום המתאים. ב לקטעתנו כותרת  .4

  

https://eureka.org.il/item/87885/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%9E%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%93-%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
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 בימינו : נזקי הברד2פעילות 

 ?אם כן, היכן? מתי? האם ראיתם אי פעם ברד יורד____________________________________ 

 ?האם מששתם אותו? מה חשתם _________________________________________________ 

 .והשיבו על השאלות  הבא בקישורצפו בסרטון 

 שאלות

 ___.___________________________________________________תארו מה רואים בסרטון .1

 ם לבין מה שרואים בסרטון?_____________________________מה ההבדלים בין הברד שראית .2

________________________________________________________________________ 

 .)דוגמית= דוגמא קטנה( זו רק דוגמית קטנה" -שמו של הסרטון "ברד ביוהנסבורג .3

 ____________________________________________________ למה מתכוונים בכותרת זו?

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NirPk1batsw
https://www.youtube.com/watch?v=NirPk1batsw
https://www.youtube.com/watch?v=NirPk1batsw
https://www.youtube.com/watch?v=NirPk1batsw
https://www.youtube.com/watch?v=NirPk1batsw
https://www.youtube.com/watch?v=NirPk1batsw
https://www.youtube.com/watch?v=NirPk1batsw
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 נוצר ברד?וכיצד : היכן 3פעילות 

את תהליך  המתאריםמהסרטונים הבאים היעזרו באחד , 'תהליך היווצרות הברד' קראו את קטע המידע

 .ותהשאלוהשיבו על  ,3היווצרות ברד , 2היווצרות ברד  ,1היוצרות ברד  :והיווצרות

 

 תהליך היווצרות הברד

 כמו –כדור קרח. אם חותכים כדור ברד גדול רואים שהוא עשוי שכבות  - אחת מצורות המשקעים היא ברד

כל מחזור קפיאה מוסיף שכבה  ממחזורים אחדים של קפיאת טיפת הגשם.כתוצאה הברד נוצר  .בצל טבעות

 כיצד זה קורה? לכדור הברד.

 כבה החיצונית הש בתוך הענן .אל תוך הענן למעלה טיפות הגשם שבאוויר מוסעות באמצעות רוחות חזקות

 של טיפת המים קופאת.

  נצמדות אליהן טיפות מים נוספות. מטה. בדרכן לארץ כלפי  יורדותהטיפות הקפואות 

  של טיפת השכבה החיצונית  בתוך הענן .אל תוך הענן חזקות מעלות שוב את הטיפות כלפי מעלההרוחות

 המים קופאת. כך נוצרת עוד שכבה של קרח.

 שנוצר עד אשר כדור הברד כשבכל פעם נוצרת שכבה חיצונית חדשה  ,כמה פעמים תהליך זה חוזר על עצמו

 לקרקע. הוא נופלהזרמים החזקים של הרוח ותגבר על מכבד די הצורך 

 גרגרי הברד פוגעים בגידולים חקלאיים ועלולים להיות קטלניים לבני אדם. 

 
 כדורי ברד

  

https://www.youtube.com/watch?v=Zz-9zhXuLN0
https://www.youtube.com/watch?v=AN-XFCKYdew
https://www.youtube.com/watch?v=1701cmpi69g
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 שאלות

 /איור.בציור הברד היווצרות תהליך את תארו .1

 ______כדור ברד אחד? ______________________ ו עלאיך אפשר לדעת כמה מחזורי קיפאון עבר .2

________________________________________________________________________ 
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  "ברד" משקה מכינים: 4פעילות 

שאנו  משקה קר מקרח כתוש -את המוצר ברד  . בחיי היום יום אנו מכיניםקרד הוא בערבית פרוש המילה בֶר 

  ."ברד" מכנים בשם

 מזו של משקע הברד בטבע.שונה של המשקה  תדרך ההיווצרושימו לב: 

 .על פי מתכון " מפירות טבעייםברד" נכין בואו

 הנחיות

 
 

 חומרים

 חצי כוס מים קרים 

 פרי עשיר בנוזלים, כמו: מלון, אבטיח, תות שדה,  לקחתרצוי  .קטנותפרי קפוא חתוך לקוביות ב מלאה כוס

  .מנגו

 כלים

  פס סוגר או שקית כריכים עבה. עםשקית פלסטיק 

 מערוך / כוס / פטיש עץ 

 כוס 

 

 אופן ההכנה

 הכניסו את הפירות הקפואים לשקית. 

 וסגרו היטב לשקית הוסיפו את המים.  
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  שימו לב לא לקרוע את השקית. .המערוך את הפירות הקפואיםכתשו בעזרת ו על משטח את השקיתהניחו 

 . עם פרות )שהיה בפרות הקפואים( עליכם לקבל תערובת של קרח כתוש

  .מזגו את הברד פרי אל הכוס 

  לרוויהשתו! 

   לבין אופן ההיווצרות של משקה ברד? מה ההבדל באופן ההיווצרות של הברד בטבע

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 סיכום: 5פעילות 

 היגדיםה את ותקנו ההיגד נכון/לא נכון האם משפט ליד כל הקיפו היגדים הקשורים בתופעת הברד. לפניכם

 המתוקנים בשורה המתאימה.  היגדיםרשמו את ה .השגויים

 לא נכון / נכון     מזג האוויר סוער מאוד. ,כאשר יורד ברד .1

_______________________________________________________ 

 לא נכון / נכון     לברד מראה ספוגי רך המזכיר את השלג. .2

_______________________________________________________ 

 לא נכון / נכון    ירידת הברד לארץ היא כמו ירידת גשמי ברכה. .3

_______________________________________________________ 

 לא נכון / נכון .עבר הכדורש ןמספר הטבעות שבכדור ברד מלמד על מספר מחזורי הקיפאו .4

_______________________________________________________ 

 לא נכון / נכון  הברד והשלג הם מצב צבירה מוצק של מים למרות שהם שונים במראה. .5

_______________________________________________________ 

 לא נכון / נכון   במטבח זהה. ברדהומשקה וצרות של ברד בטבע ודרך ההי .6

_______________________________________________________ 


