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 חלק א: למורה

 רקע כללי

שהנחית ה'  , היא חלק מיחידה העוסקת במכותהארבהמכת  – השמיניתהמכה סדרת הפעילויות 

מכת הארבה כמו יתר המכות נזכרות בהגדה של פסח  .ומסופרת בתורה בספר שמותעל המצרים 

 כחלק מהמצווה לספר על יציאת מצריים בחג הפסח.

מכת  במאפיינים שלעוסקות  -הארבה מכת  - השמיניתהפעילויות המופיעות בסיפור המכה 

במבנה הגוף ומחזור החיים של החגב ובפיתוחים , לארבהארבה בתורה ובימינו, בהבחנה בין חגב ה

מוצגת פעילות המפעילה את התלמידים  ,טכנולוגיים בהשראת מנגנון הקפיצה של החגב. לסיום

 גוף החגב. איור שלעל שונות  בתנועות

 

 קשר לתוכנית הלימודים

 ד כיתה

 מדעי החייםתחום תוכן: 

 : מערכות ותהליכים ביצורים חיים1נושא מרכזי 

  תהליכים ביצורים חיים תפקודים של מערכות /נושא משנה: 

 מאפייני החיים, צרכים לקיום יצוריםנושא משנה: 

 החיים מאפייני החיים המשותפים לכל היצורים :ציון דרך

 

 : מערכות אקולוגיות2נושא מרכזי 

  בעלי חיים –המגוון בטבע : נושא משנה

 ובצורההשוני בין בעלי חיים במבנה ציון דרך:  
 
 ום תוכן: טכנולוגיהחת

 נושא מרכזי: עולם מעשה ידי אדם

 מהות הטכנולוגיה וקשרי הגומלין בין טכנולוגיה לבין מדע: משנה נושא

 הפתרון הטכנולוגי כנותן מענה לצרכים אנושייםנושא משנה: 

 מהות הטכנולוגיה והפתרון הטכנולוגי :ציון דרך 
 

  מיומנויות חשיבה

  איור, סרטון ותרשים, קצרהפקת מידע מטקסט 

 זיהוי 

 השוואה והסקת מסקנות 

 וניסוח טיעון מנומק הסבר 

 ייצוג מידע בתרשים 
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 מושגים

חגב, ארבה, מחזור החיים, מבנה גוף, תפקוד, התנשלות, חרקים,  :מושגים מדעיים וטכנולוגיים

 .נימפה, רובוט, ביומימיקרי

 .מידה כנגד מידה: סיפור יציאת מצרים, עשר המכות, ביהדותביטויים מושגים 

 

 ידע מוקדם

 מאפיינים של מחלקת החרקים 

 מושגים בטכנולוגיה: פתרון טכנולוגי, שימושים, רכיבים 

 

 מטרות אופרטיביות

 סרטונים.ו , תרשימים, איוריםהתלמידים יפיקו מידע מתוך קטעי מידע קצרים 

 הארבה בתורה ובימינו. התלמידים יציינו את המאפיינים של מכת 

 ינסחו טענה מנומקת אודות המושגים חגב וארבה. התלמידים 

  ויציגו בתרשים את תפקודםיציינו  ,התלמידים יזהו את חלקי הגוף של החגב. 

  בתרשים ויציגו במחזור החיים של החגב יזהו את שלבי ההתפתחותהתלמידים. 

 חגב רובוט. - טכנולוגימש החגב השראה לפיתוח יכיצד שתלמידים יסבירו ה 

 יישמו את הידע המדעי אודות מבנה הגוף של החגב באמצעות הפעלה של תנועות  התלמידים

 גוף שונות.

 

 מבנה היחידה

 פעילויות. 5היחידה כוללת 

 ובימינו בסיפור יציאת מצרים ארבההמכת : 1פעילות 

 ,הקשורים בה המדעיים היבטיםה בסיפור המקראי של מכת הארבה, בדגש על תמתמקד הפעילות

התמודדות הדרכי בשנגרמים לחקלאות ובנזקים של התפשטות נחילי ארבה בארצנו, בתופעה 

 . איתם

 חגב וארבה: 2פעילות 

טענה מנומקת אודות הקשר בין  הפעילות מתמקדת במושגים חגב וארבה ומזמנת ניסוח של

להרחבה אודות מאפייני מחלקת  הלכות כשרות בשרציםשני המושגים. מוצע להיעזר ביחידה 

 החרקים וההבחנה בין ארבה לחגב.
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 ומחזור חייושל החגב  גופומבנה : 3פעילות 

שמות ב, החגבבהכרת מבנה הגוף של  ,מחזור החיים שלובמבנה גוף החגב וב עוסקת הפעילות

שלבי זור החיים של החגב ומחמציגה את  כמו כן, הפעילותפקודם. תבברים ויהחלקים והא

  .בטקסט ובתרשים )הגלגול( חגב בוגרלמביצה ועד  שלו, ההתפתחות

 ישראלי שיציל בני אדםהחגב רובוט ה :4פעילות 

הפעילות מציגה פיתוח טכנולוגי של חגב רובוט שפותח בהשראת מנגנון הקפיצה המיוחד של 

מקבל השראה מהטבע  החגב. הרובוט מהווה דוגמא לפיתוח בתחום הביומימיקרי, שבו האדם

 לפתרון בעיות אנושיות.

  מתרגלים בתנועה: 5פעילות 

התלמידים . במשחק משחק המוכר "עודד אמר להרים ידיים"ההפעילות מזמנת הפעלה של 

 על פי הנחיות של חבריהם לקבוצה שציירו על הרצפה, מבצעים תנועות על אברי הגוף של החגב

 .לזהות את אברי הגוף של החגבבמטרה 
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 /החלק ב: לתלמיד

 המכה השמינית: מכת הארבה
 ובימינו בסיפור יציאת מצרים: מכת הארבה 1פעילות 

 בסיפור יציאת מצריםחלק א: מכת הארבה 

 .השמינית במכות מצרים המכה היא ארבה

 קראו את הקטעים הבאים והשיבו על השאלות שאחרי כל קטע.

 קטע א: _______________________________

ה "ויָּבֹא ל ְוַאֲהֹרן ֹמשֶׁ יו ַויֹאְמרּו ַפְרֹעה אֶׁ ַמר ֹכה ֵאלָּ ִעְבִרים יקֱאֹל' ה אָּ ַתי ַעד הָּ ֹנת ֵמַאְנתָּ  מָּ י ֵלעָּ נָּ  ַשַלח ִמפָּ

ֵאן ִאם ִכי. ְוַיַעְבֻדִני ַעִמי ה מָּ ת ְלַשֵלחַ  ַאתָּ ר ֵמִביא ִהְנִני ַעִמי אֶׁ חָּ ה מָּ ָך ַאְרבֶׁ ה. ִבְגֻבלֶׁ ת ְוִכסָּ ץ ֵעין אֶׁ רֶׁ אָּ  הָּ

ת ִלְרֹאת יּוַכל ְולֹא ץ אֶׁ רֶׁ אָּ ַכל הָּ ת ְואָּ ר אֶׁ ה יֶׁתֶׁ ת ַהְפֵלטָּ רֶׁ ם ַהִנְשאֶׁ כֶׁ ד ִמן לָּ רָּ ַכל ַהבָּ ת ְואָּ ל אֶׁ ֵעץ כָּ  ַהֹצֵמחַ  הָּ

ם כֶׁ ה ִמן לָּ דֶׁ ְלאּו. ַהשָּ יָך ּומָּ תֶׁ ֵתי בָּ ל ּובָּ יָך כָּ דֶׁ ֵתי ֲעבָּ ל ּובָּ ר ִמְצַרִים כָּ אּו לֹא ֲאשֶׁ יָך רָּ יָך ַוֲאבֹות ֲאֹבתֶׁ  ֲאֹבתֶׁ

ם ִמיֹום ה ַעל ֱהיֹותָּ מָּ ֲאדָּ ה םַהיֹו ַעד הָּ ן ַהזֶׁ  ....ַפְרֹעה ֵמִעם ַוֵיֵצא ַוִיפֶׁ

ר ל' ה ַויֹאמֶׁ ה אֶׁ ְדָך ְנֵטה ֹמשֶׁ ץ ַעל יָּ רֶׁ ה ִמְצַרִים אֶׁ ַאְרבֶׁ ץ ַעל ְוַיַעל בָּ רֶׁ ִים אֶׁ ת ְויֹאַכל ִמְצרָּ ל אֶׁ ב כָּ ץ ֵעשֶׁ רֶׁ אָּ  הָּ

ל ֵאת ר כָּ ד" ִהְשִאיר ֲאשֶׁ רָּ   .ַהבָּ

 .פסוק יב ו,-שמות, פרק י פסוקים ג

 מילון

 תָּ סרבת, לא הסכמ - ֵמַאְנת  

הר ת  י    מה שנשאר - ַהְפֵלט 

 

 שאלות

  בדבריו של משה לפרעה. שלוש פגיעותהארבה לגרום למצרים? ציינו  ה מכתמה עלול .1

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 כתבו במילים שלכם.לעשות כדי שתתחיל מכת הארבה?  מה אמר אלוקים למשה .2

_________________________________________________________________ 

 .. כתבו במקום המתאיםא תנו כותרת לקטע .3
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 ______________________________קטע ב: 

ה "ַוֵיט ת ֹמשֶׁ ץ ַעל ַמֵטהּו אֶׁ רֶׁ ִדים רּוחַ  ִנַהג' ַוה ִמְצַרִים אֶׁ ץ קָּ רֶׁ אָּ ל בָּ ל ַההּוא ַהיֹום כָּ ה ְוכָּ ְילָּ ר ַהלָּ יָּה ַהֹבקֶׁ  הָּ

ִדים ְורּוחַ  א ַהקָּ שָּ ת נָּ ה אֶׁ ַאְרבֶׁ ה ַוַיַעל. הָּ ַאְרבֶׁ ל ַעל הָּ ץ כָּ רֶׁ ַנח ִמְצַרִים אֶׁ ִים ְגבּול ְבֹכל ַויָּ ֵבד ִמְצרָּ  ְמֹאד כָּ

יו נָּ יָּה לֹא ְלפָּ ה ֵכן הָּ ֹמהּו ַאְרבֶׁ יו כָּ ת ַוְיַכס. ֵכן ִיְהיֶׁה לֹא ְוַאֲחרָּ ל ֵעין אֶׁ ץ כָּ רֶׁ אָּ ְחַשְך הָּ ץ ַותֶׁ רֶׁ אָּ ת ַויֹאַכל הָּ  אֶׁ

ל ב כָּ ץ ֵעשֶׁ רֶׁ אָּ ל ְוֵאת הָּ ֵעץ ְפִרי כָּ ר הָּ ד הֹוִתיר ֲאשֶׁ רָּ ל נֹוַתר ְולֹא ַהבָּ ק כָּ ֵעץ יֶׁרֶׁ ב בָּ ה ּוְבֵעשֶׁ דֶׁ ל ַהשָּ ץ ְבכָּ רֶׁ  אֶׁ

ִים"   .ִמְצרָּ

 טו-שמות, פרק י, פסוקים יג

 מילון

ִדים  חמה ויבשה רוח קיצית - רּוַח ק 

 שאלות

 _____________________________________________כיצד הגיע הארבה למצרים?  .1

 ________________________________________ מדוע חשכה הארץ עם בוא הארבה? .2

 . כתבו במקום המתאים.ב לקטע תנו כותרת .3

 

 קטע ג: ______________________________

ה ִלְקרֹא ַפְרֹעה "ַוְיַמֵהר ר ּוְלַאֲהֹרן ְלֹמשֶׁ אִתי ַויֹאמֶׁ טָּ ם' ַלה חָּ ם ֱאֹלקיכֶׁ כֶׁ ה. ְולָּ א ְוַעתָּ א שָּ אִתי נָּ  ַאְך ַחטָּ

ם' ַלה ַהְעִתירּווְ  ַהַפַעם ַלי ְויֵָּסר ֱאֹלקיכֶׁ ת ַרק ֵמעָּ ת אֶׁ וֶׁ ה ַהמָּ ְעַתר ַפְרֹעה ֵמִעם ַוֵיֵצא. ַהזֶׁ ל ַויֶׁ ' ה ַוַיֲהֹפְך'. ה אֶׁ

ק יָּם רּוחַ  זָּ א ְמֹאד חָּ ת ַוִישָּ ה אֶׁ ַאְרבֶׁ ֵעהּו הָּ ה ַוִיְתקָּ מָּ ה ִנְשַאר לֹא סּוף יָּ ד ַאְרבֶׁ חָּ ִים" ְגבּול ְבֹכל אֶׁ   .ִמְצרָּ

 יט-שמות פרק י, פסוקים טז

 מילון

א אִתי נ א ש   סלח לי בבקשה - ַחט 

 התפללו -ְַהְעִתירּו 

 

 שאלות

 ____________________________________________ ?הארבה מכת הסתיימה כיצד .1

 _______________________ הארבה? נמקו.מכת כתוצאה מנפגע חיוני  איזה צורך קיומי .2

_________________________________________________________________ 

 . כתבו במקום המתאים.ג תנו כותרת לקטע .3

 

 הידעתם? 

 למה דווקא ארבה?

מפני שהמצרים השתמשו בבני ישראל כעבדים לזרוע ולעבד את . מידהכנגד מידה לפי המדרש, 

 .השדותת, הארבה הגיע אליהם כדי להשמיד את היבול של השדו

 

 "לא נשאר ארבה אחד"
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כדי אותם והמליחו הרגו אותם  ,המצרים לכדו חגביםבזמן מכת הארבה, רש"י מביא מהמדרש, ש

החגבים  גם ,עפו עם הרוח לכיוון ים סוףהחגבים כל  - סתיימההכאשר המכה  .למאכלשישמשו 

  .ולא נשאר מהם זכר לצורך אכילהשנלכדו 

 

 חלק ב: מכת ארבה בימינו

 וצפו בסרטון המוצג בה.  הערבה באזור ארבה נחיל לכניסת חששקראו את הכתבה  .1

 השיבו על השאלות הבאות:  .2

 _____________________________________ איזו תופעה רואים בסרטון? .א

 עיינו במפת הארץ ואתרו את האזור. התופעה התרחשה?באיזה אזור בארץ  .ב

_________________________________________________________ 

  _________________________ ?הארבה על פי הכתבה של העיקרי הנזק מהו .ג

 _______________________ ?הארבה נחיל בימינו עם בארץ מתמודדים כיצד .ד

_________________________________________________________ 

 

 

  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5504954,00.html
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 : חגב וארבה2פעילות 

 הקטע. בסוף השאלה על והשיבו , צפו בסרטוןשלפניכם המידע קטע את קראו

 וארבה חגב

למעבר החגבים  הסבר אפשרי .)חגב( ומופע בודד )ארבה( מופע להקהלחגב יש שני מופעים בטבע: 

שגורמים להתפתחות בסביבה מדברית  יוצאי דופןגשמי חורף  הוא של להקהבודד למופע ממופע 

ביצים  40-ביצים בשנה במקום כ 150-להטיל כ לנקבות תנאים אלה גורמים .צמחייה עשירה של

מכת הארבה שהייתה  להקות הארבה גורמות לנזקים כבדים לשטחי החקלאות. בשנה רגילה.

 הייתה כנראה מופע להקה של חגבים. ם ימצראחת מעשר מכות 

 .איך נוצר נחיל של ארבההמראה  BBC-סרטון של ה צפו

 
 ארבה    חגב בודד :התמונות באדיבות ויקיפדיה

 שאלה

 הם:יחגית וחגי התווכחו בינ

 חגב וארבה הם שני מינים שונים של חרקים.  חגי:

 . מין של חרקאלה שני שמות נרדפים לאותו  מה פתאום?! :חגית

 .מנומקת כתבו טענה צודק?מהם מי 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCwmZiChSryoWQCZMIQezgTg&v=1YNy2R3hg2Q&feature=emb_rel_end
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 ומחזור חייושל החגב  גופומבנה : 3פעילות 

 חלק א: מבנה גופו של החגב

 והשיבו על השאלות. , התבוננו באיור המצורףהחגב גוף המידע על מבנה קטעקראו את 

 החגב של גופו מבנה

קולט נושא שני מחושים שבעזרתם הוא  הראש: ראש, חזה ובטן. לחגב שלושה חלקי גוף

פה ו מורכבות מאלפי עיניות שבעזרתן הוא רואה מה קורה מסביבוה םייעינ, וריחות תקולו

זוגות של גפיים )מהם שניים לניתור( ושני זוגות  הנושא שלוש החזה. ללעיסהבעל לסתות 

בנויה מכמה פרקים, ובכל פרק שני פתחי  הבטןהמכסות את רוב גופו.  לתעופה כנפיים

  נשימה. בקצה הבטן פתחי הפרשה ורבייה.

 שאלות

 : ראש, חזה ובטן.גוף של החגבב םעיקרייהחלקים השלושה  אתבאיור  זהו .1

 ליד כל חלק את שמו.  מלבןבכתבו 

 מבנה גוף החגב

 
 

 .מחושים. כתבו את שמם במקום המתאים באיורהשני את זהו בראש 

  __________________________________________? המחושים של םדָּ פקּומהו ִת 

  כתבו את שמותיהם במקום המתאים באיור. הפה.וזהו בראש את העיניים  .2

 ?םדָּ פקּוִת מהו 

 ________________________________________________העיניים  .א

 ___________________________________________________ הפה .ב

 ואת הכנפיים. כתבו את שמותיהם במקומות המתאימים באיור.  רגלייםהבחזה את  זהו .3

 ? םדָּ פקּוִת  מהו

 __________________________________________________ הרגליים .א

 ___________________________________________________הכנפיים .ב

 _______________________________ ?בבטן החגב של הפתחים םדָּ פקּוִת  מהו .4

 .החלטתם סימנים אילו פי על הסבירו? החגבים שייכים מחלקה לאיזו: מסקנה הסיקו .5

_______________________________________________________________  
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 החגב של החיים מחזורב:  חלק

והשיבו על על מחזור החיים של החגב, התבוננו באיור המצורף  קטע המידעקראו את 

 השאלות.

 מחזור החיים של החגב

זחל. בניגוד לחרקים יום מגיח מהביצה  15-4כעבור . החגבים מתרבים באמצעות הטלת ביצים

 הזחל של החגבים אינו מתגלם )הופך לגולם(.  ,אחרים, כמו למשל פרפרים וחיפושיות

 זחל ניזון וגדל,כאשר בכל שלב ה של הזחל, התנשלות כמה שלבים שלכוללת  זחליםהתפתחות ה

שגדל ומתפתח הקטן  לזחל. לגודלו של הזחל עור חדש המותאםובמקומו צומח  את עורו ַמִשיל

ה ה .קוראים ניְמפָּ שלבים של שש -חמש לאחר כנפיים. תממנו וחסר נהקטבוגר, אך לדומה  הניְמפָּ

 לבוגר. לחגב כתהופ יאכנפיים וה נימפהלצומחות  התנשלות העור

 מילון

 .חדש עור וצמיחת העור רדתוההתנשלות: 

 

 שאלות

את שלבי  לפניכם איור של מחזור החיים של החגב. הוסיפו באיור במקומות המתאימים .1

 ההתפתחות.

 מחזור החיים של החגב

  __________________________________החגב? במחזור החיים של מה השלב הראשון 

 תיק ביצים
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בוגר? ל מה קורה בשלבים הבאים של התפתחות הזחל .2

________________________________________________________________  

 מהם? – במחזור החיים רוב החרקים קיימים ארבעה שלבי התפתחותאצל  .3

_________________________________________________________________ 

איזה שלב?  של החגב? במחזור החיים שלב אחד חסר - חסר גלגולאצל החגב מתקיים   .4

_____ֹֹֹֹֹֹֹ____________________________________________________________ 
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 ישראלי שיציל בני אדםהחגב רובוט ה :4פעילות 

  האם חשבתם שהחגב יכול לשמש השראה לפיתוח רובוט שיגביר את יכולתו של האדם?

 .ביומימיקרימקבל השראה מהטבע לפתרון בעיות קוראים  שבו האדם לתחום

 החגב רובוט הוא דוגמה לפיתוח טכנולוגי בתחום הביומימיקרי.

 :ו על השאלות שבסופורובוט והשיב סיפור ההמצאה של החגב קראו את

 שלו זוג רגלי הקפיצה האחוריות הגדולותל הודותוזאת  לחגב יש יכולת זינוק גבוהה למרחק

הוא יכול להיכנס  למרחק לזנקהגבוהה  ו. בשל גודלו הזעיר ויכולתבמפרקים רבההגמישות הו

 בקלות ובמהירות למקומות שבני אדם מתקשים לחדור אליהם. 

לפתח רובוט ולמדענים  שתי התכונות הללו )יכולת הקפיצה וגודלו הזעיר( נתנו השראה למהנדסים

יוכל  כך. ים לחדור אליהםמתקש בני האדםלמקומות ש השתחללגם לגובה ו לקפוץגם זעיר שיוכל 

כמה מאפיינים של החגב לפניכם  .שמתקשים להגיע לאזורים סבוכים הצלהלסייע לצוותי  הרובוט

 רובוט:

 מ"ס 15-כ אורכוו גרם 23-הוא כ משקלו של הרובוט. 

  מגובהו 25 פי - מטרים 3.3-מ יותר של לגובה קופץהוא ! 

 מהחלקים הבאים: מורכב הרובוט 

o זעיר בקרה מנגנוןו סוללה ,זעיר חשמלי מנוע.  

o פחמן ממוטות העשויות ארוכות קפיצהה רגליקפיצים מתכתיים ו. 

o ביחד הרכיבים כול את שמחזיק גוף. 

 )צילום: אמיר איילי( החגב רובוט

 בראודה אורט וממכללת אביב תל מאוניברסיטת ומהנדסים מדענים ידי על הומצא הרובוט
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 שאלות

 _____________________________________ "?רובוט"חגב ל אילו שימושים יש .1

______________________________________________________________ 

 "? רובוט"חגב האילו תכונות של החגב נתנו השראה למהנדסים לפתח את  .2

______________________________________________________________ 

 ?החגבברובוט פותחו בהשראת גוף )רכיבים( חלקים  אילו .3

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

הסבירו את החשיבות של רובוט נעשה בשיתוף פעולה של מהנדסים ומדענים. חגב ה פיתוח .4

 שיתוף פעולה בפיתוח טכנולוגי. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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  מתרגלים בתנועה: 5פעילות 

 '(ידיים להרים אמר'עודד  המשחק)כמו 

 

 המשחק מטרת

 .לזהות את אברי הגוף של החגב: הידע ברמת

  .על פי הנחיות להפעיל את הגוף בתנועה: המשחק ברמת

 

 למשחק הנחיות

 תלמידים. 6-5-כמבקשים מהתלמידים להתחלק לקבוצות בנות  .1

  גירים צבעוניים.לכל קבוצה מחלקים  .2

ולרשום את שמות  כל קבוצה לצייר את מבנה הגוף של החגב על הרצפהמבקשים מ .3

מנחים את הקבוצה לצייר ציור גדול כדי שניתן יהיה לשחק על הציור  .האיברים שלו בציור

 בהמשך.

 )עודד אמר מפעילים את התלמידים במשחק של תנועות לציירלאחר שכל הקבוצות סיימו  .4

  .!(להרים ידיים

איזו תנועה יש לבצע על האיור  /תאומר סדרהלפי בקבוצה  /תתלמיד/ה אחר כל פעם .5

 .התנועהאת  בצעיםוכולם מ ...." אמר"עודד לים יבעזרת המ

 למשל: 

 כמו חגב פווע.  

 על הפה.על העיניים, חמש פעמים על המחושים,  צופק 

 שלו השנייהמרגל אחת של החגב לרגל  - על רגל אחת קפצו. 

 מהבטן אל החזה ומשם אל הראש באמצעות קפיצות בשתי רגליים. עברו 

 אל החזה ומשם אל הבטן הראשמ זחלו.  

 כף שלוש פעמים.מחאו ו פתחי הנשימהעל  הברכייםאת  הניחו 

 מהמשחק.  /תצאוי – ההוראהמיד לאחר מתן  הנכונה התנועה את /תמבצע שלא מי .6
  ./האחרון /תארששנ /וזה /תהמנצח .7


