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 חלק א: למורה
 רקע כללי

שהנחית ה'  , היא חלק מיחידה העוסקת במכותהערובמכת  – הרביעיתהמכה סדרת הפעילויות 

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

 כחלק מהמצווה לספר על יציאת מצריים בחג הפסח.

בתיאור המכה המופיע עוסקות  – ערובמכת  – הרביעיתהפעילויות המופיעות בסיפור המכה 

 טורפים שבין קשרול למיני בעלי חיים טורפים המכה המתייחס שלבהיבט המדעי ו, בתורה

 . מזוןהונטרפים במארג 

 הקשר לתוכנית הלימודים

 ו כיתה

 ביולוגיה – החייםתחום תוכן: מדעי 

 מערכות אקולוגיותנושא מרכזי: 

  יחסי גומלין בין יצורים: ציון דרך 

 

 מיומנויות חשיבה

 ומתרשים טהפקת מידע מטקס 

 מיון 
 

 מושגים

 .שרשרת מזון, מארג מזון, קשרי גומלין, טריפה, טורף, נטרף: מושגים מדעיים

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

 

 ידע מוקדם

 טריפה. - ןגומלייחסי 
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 אופרטיביותמטרות 

  ןוישוו ביניה ָעֹרבהֶ רשנויות שונות למכת פמקור ליסבירו את ההתלמידים. 

  מתוך קטעי מידע קצריםיפיקו מידע התלמידים . 

 .התלמידים יתארו את המאפיינים של בעלי חיים טורפים 

 ויסיקו מסקנות. בטבלה את המידע יארגנו, מיםהתלמידים יפיקו מידע מתרשי 

 רפים.התלמידים ימיינו בעלי חיים לטורפים ונט 

  במסגרת משחק תחרותי יזהו בעלי חיים טורפיםהתלמידים . 

 

 מבנה היחידה

 .פעילויות שלושהיחידה כוללת 

 מכת ֶהָעֹרב בתורה: 1 פעילות

 השונים םירושיפהובהכרת  בטקסט המקראי ָעֹרבהֶ מכת  בהצגתפותחת את היחידה  הפעילות

 פרשנים שונים. ידי על למכה תנו ישנ

 במארג מזון טורפים ונטרפים: 2פעילות 

  .באמצעות תרשים מזוןמארג בושרשרות מזון בבקשר שבין טורפים ונטרפים  עוסקת הפעילות

 קובע ָעֹרב: 3פעילות 

 . באמצעות התנסות משחקית מינים שונים של בעלי חיים טורפיםבהכרת  עוסקת הפעילות

 

 רשימת ציוד

 .כמספר הזוגות המשחקים כרטיסיות משחק 12: 3 פעילות
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 /התלמיד: לבחלק 

 מכת ָעֹרבהמכה הרביעית: 

 ֶהָעֹרב בתורה: מכת 1פעילות 

  .והשיבו על השאלות לאחר כל פסקה בפסקאות הבאותקראו את הפסוקים 

 

 קטע א: ____________________________

ְמָך ּוְבָבֶתיָך ֶאת ֶהָעֹרב ּוָמְלאּו " ֲעָבֶדיָך ּוְבעַׁ יחַׁ ְבָך ּובַׁ ְשלִּ י מַׁ ְננִּ י הִּ מִּ ֵלחַׁ ֶאת עַׁ ם ֵאיְנָך ְמשַׁ י אִּ ָבֵתי כִּ

י ֹעֵמד מִּ הּוא ֶאת ֶאֶרץ ֹגֶשן ֲאֶשר עַׁ ּיֹום הַׁ י בַׁ ְפֵליתִּ ם ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ֵהם ָעֶליָה. ְוהִּ ם ֶאת ֶהָעֹרב ְוגַׁ יִּ ְצרַׁ  מִּ

מֶ  י ּוֵבין עַׁ מִּ י ְפֻדת ֵבין עַׁ ְמתִּ י ה' ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ. ְושַׁ י ֲאנִּ ע כִּ ן ֵתדַׁ עַׁ י ֱהיֹות ָשם ָעֹרב ְלמַׁ ְלתִּ ָך ָעֶליָה ְלבִּ

ֶזה ְהֶיה ָהֹאת הַׁ  . "ְלָמָחר יִּ

 י"ט-שמות, פרק ח', פסוקים י"ז

 מילון

  והבדלתי – והפליתי

 הבדל, הפרדה – ְפֻדת

 רגע לפני

 היא המכה הרביעית מבין עשר מכות מצרים.  ָעֹרבמכת 

 ?ָעֹרבמה מזכירה המילה שבו: ? כדי לענות חִּ ָעֹרבשערו מהי מכת  .1

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 משימה קבוצתית:

 בעלי חייםתערובת מכה של  יאָעֹרב המכת הֶ ש הטוענים לברכה( ם)חכמנו זיכרונ מחז"ל יש .1

 ים. טורפ

 ?התייחסו למאפיינים של מבנה גוף ולמאפייני התנהגות. מה מאפיין בעל חיים טורף 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  :הביאו עשר דוגמאות של בעלי חיים טורפים 

_____________ ,_____________ ,___________ ,___________ ,__________ 

,___________ ,__________ _____________ ,_____________ ,___________ 

 שימו לב: בעל חיים טורף יכול להיות גם יצור קטן.
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 היא מכה של תערובת חרקים מזיקים ממינים שונים.ָעֹרב מכת הֶ שאחרים מחז"ל טוענים  .2

 מזיקים:  לחרקים דוגמאות

  
 בודד חגב: 1 תמונה   1955, סעד בקיבוץ ארבה נחיל: 2 תמונה

 

מיני חגבים ידועים רק  8,000-בלהקות. מתוך כ המתקבצים הוא השם שניתן לחגבים ארבה

  .ללהקות ארבה המתקבציםמינים  12-כ

 ותפושט הלהקותתנאים מתאימים ולנדוד בלהקות. בהארבה יכול להתרבות במהירות רבה 

לאכול כמעט כל סוג של מזון. דרך עתיקה לגירוש  ותמסוגל ןיבולים. הומכלות על שדות 

 זו דרךידי הכאה על פחים, אך כיום  עלהארבה, המוזכרת כבר בתנ"ך, היא יצירת רעש 

 .נחשבת למטרד

 

 ?מה מאפיין את מחלקת החרקים 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  חרקים.הביאו עשר דוגמאות של 

 ,_______________________ ,_____________ ,___________ ,___________ 

_____________ ,_____________ ,___________ ,___________ ,__________ 

 בחז"ל?שהוביל לפירושים שונים  ֶהָעֹרב מכתמה קשה בהבנת משמעות  .3

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 מה משותף לשני הפירושים השונים של חז"ל? .4

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 .א המופע בתחילת הפעילות תנו כותרת לקטע .5

 

  



 

 עבור המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, משרד החינוך 09/07.13 פי מכרז מס'-אוניברסיטת תל אביב עלידי -פרויקט המבוצע על
 lamda@tauex.tau.ac.il, 61390אביב -, תל39040ת.ד.  ,03-6409155 , פקס:03-6409663 טלפון:

 matar.tau.ac.il אתר מט"ר:
8 

 קטע ב: ____________________________

ָּיבֹא ָעֹרב ָכֵבד ֵביָתה " ש ה' ֵכן וַׁ ּיַׁעַׁ ְפֵני וַׁ ָשֵחת ָהָאֶרץ מִּ ם תִּ יִּ ְצרַׁ ְרֹעה ּוֵבית ֲעָבָדיו ּוְבָכל ֶאֶרץ מִּ פַׁ

 ."ֶהָעֹרב

 'שמות, פרק ח', פסוק כ

 מילון

ָשֵחת   תיהרס – תִּ

 

 שאלות

 ?ָעֹרבהֶ מה קרה למצרים בעקבות מכת  .1

 : ()שהוצג בחלק הקודם רוש הראשון של חז"לילפי הפ .א

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 : (שהוצג בחלק הקודם רוש השני של חז"לילפי הפ .ב

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 וכתבו במקום המתאים. ב לקטעתנו כותרת  .2
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 קטע ג: ____________________________

ְחֶתם לַׁ " ח ֶאְתֶכם ּוְזבַׁ לַׁ י ֲאשַׁ ְרֹעה, ָאֹנכִּ ּיֹאֶמר פַׁ ְדָברֵק ֱאֹלה' וַׁ מִּ ירּו ... יֶכם בַׁ ְעתִּ י הַׁ ֲעדִּ ּיֹאֶמר ֹמֶשה . בַׁ וַׁ

ֵנה  י ֶאלהִּ ְרתִּ ְעתַׁ ָמְך ְוהַׁ י יֹוֵצא ֵמעִּ מֹו,ה'  ָאֹנכִּ ְרֹעה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמעַׁ פַׁ ֵּיֵצא ֹמֶשה, ...  ,ָמָחר ְוָסר ֶהָעֹרב מִּ וַׁ

ר, ֶאל ֶּיְעתַׁ ְרֹעה וַׁ ם פַׁ ש ה'.  ֵמעִּ ּיַׁעַׁ מוה' וַׁ ְרֹעה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמעַׁ פַׁ ר ֶהָעֹרב, מִּ ָּיסַׁ ר ֹמֶשה, וַׁ ְדבַׁ ר  כִּ ְשאַׁ לֹא נִּ

 ".דֶאחָ 

  ז"כ-"דשמות פרק ח, פסוקים כ

 מילון

ירּו י ַהְעתִּ  בקשו עלי, התפללו עלי – ַבֲעדִּ

 

 שאלות

 ב מארץ מצרים?רֹ עָ בעקבות מה נעלם הֶ  .1

_________________________________________________________________ 

ְשַאר ֶאָחד" .2 . חז"ל אומרים שהעובדה ש"לא מתים עלי החייםבכלומר לא נשארו  –" לֹא נִּ

 עצמה מכה נוספת למצרים. שערו מדוע.בהיא  ברֹ עָ הֶ מֶ נשאר אחד" 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 .וכתבו במקום המתאים ג לקטעתנו כותרת  .3
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 במארג מזון טורפים ונטרפים: 2פעילות 

השפיעה לא רק על בני האדם אלא גם על היצורים החיים הנטרפים על ידי  ברֹ עָ הֶ  יש להניח שמכת

 .ברֹ עָ הֶ 

ראו  שרשרת מזון בתרשים שלבין בעל חיים טורף לבעל חיים נטרף ניתן לתאר  קשרי הגומליןאת 

 . דוגמה בהמשך

מסמלים את כיוון מעבר המזון. כשבעל חיים טורף בעל חיים אחר,  םבשרשרת המזון, החיצי

 מבעל החיים הנטרף לבעל החיים הטורף.  עובר המזון

 ת מזוןרשרשתרשים 

 

 

 

הכוללים כמה שרשרות מזון  מזון מארגיבטבע כמעט ולא מתקיימות שרשרות מזון נפרדות, אלא 

. בעלי החיים אינם ניזונים בדרך כלל רק מסוג אחד של בעל החיים אלא ממגוון מחוברות זו לזו

  ראו דוגמה. .בעלי חיים

  

 שועל תארנב גזר
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 מארג מזוןתרשים 

 

 על השאלות הבאות:  בתרשים מארג המזון וענוהתבוננו 

 מה מתאר החץ המוביל מן הזבוב אל השממית? האם שממית ניזונה רק מזבובים? הסבירו.  .1

________________________________________________________________ 

 . השלימו את המידע בטבלה. נטרפיםול טורפיםל שבתרשיםם מיינו את בעלי החיי .2

 

 נטרפים טורפים

  

  

  

  

  

 

 מדוע.  הסבירו חיים שהופיעו בשני הטורים? אילו?האם יש בעלי  .3

_______________________________________________________________  
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 קובע ָעֹרב: 3פעילות 

 משחקים ומתרגלים בנושא בעלי חיים טורפים

 באמצעות פתרון חידות את הידע המדעי אודות בעלי חיים טורפים ליישם מטרת המשחק:

 היערכות

  .חלקו את התלמידים לזוגות 

  זוגות. מתנהל בהמשחק 

  תקים והע. מספר 1לפני המשחק, יש להדפיס ולגזור את הכרטיסיות המצורפות בנספח

 כמספר הזוגות.

 ציוד

 12  1נספח  –כרטיסיות משחק 

 משחקל הנחיות

 .המינים לשני מופנות הן אך זכר בלשון רשומות מיועדות לתלמידים והן ההנחיות: הערה

  דו חיים בעל של תמונה מופיעה כרטיסיה כל על כרטיסיות משחק. 12לפניכם מידע על  הלצִּ

 בעל החיים וחידה.

 על השולחן.  בערימה ערבבו את הכרטיסיות והניחו אותן הפוכות 

 וקורא לעצמו את המידע.  מהערימה כל משתתף בתורו מרים כרטיסיה 

  בחלק התחתון של לאחר קריאת המידע עליו לחוד חידה למשתתף השני. החידה מצויה

 . וצבועה באדוםהמשחק כרטיסיית 

 .בשלב זה השואל יכול להציג לבן הזוג  במידה ובן הזוג ענה נכון, הוא מקבל את הכרטיסייה

 את המידע המופיע בכרטיסייה. 

 את המידע  ומציג לבן הזוג ל עונה את התשובהעל החידה, השוא נכוןהשיב לא  במידה ובן הזוג

 שומר לעצמו את הכרטיסייה.  המופיע הכרטיסייה. השואל

  אין כרטיסיות בערימההמשחק מסתיים כאשר. 

  ערוב קובע.  –השחקן המנצח הוא זה שהשיג רוב של כרטיסיות משחק בתום המשחק 
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 משחק: כרטיסיות 1נספח 

 

 

 


