
עיניים ס˜רניו˙
המלˆו˙ מ˜וונו˙ ומגוונו˙ 

לילדו˙ ולילדים ˘אוהבים לדע˙ עוד ועוד...

אגף ˜הילה וחינוך



ברוכים הבאים!

אם אתם כאן, סימן שאתם ילדות וילדים סקרנים (או שאתם
הורים לילדות וילדים סקרנים! וגם לכם- ברוכים הבאים!) 

בחוברת שלפניכם אספנו רעיונות וקישורים בתחומי דעת שונים... 
הקישורים ישמשו אתכם כדי לאסוף מידע על דברים שמעניינים

אתכם, או שתוכלו באמצעותם לגלות מהם אותם נושאים
שעליהם תרצו לדעת אף יותר...

תמצאו כאן קישורים, סרטונים ורעיונות שונים שיוכלו להסב לכם
הנאה כשיש זמן פנוי וגם כשאתם מחפשים תכנים מעניינים... 

אנחנו שמחים שבאתם ומקווים שתמצאו דברים מרתקים,
מעניינים, מצחיקים ומהנים, והכי חשוב - אנחנו מקווים שתמצאו

תכנים שיהפכו אתכם אפילו ליותר ויותר סקרנים...

יש לכם רעיונות נוספים לדברים שיכולים לעניין 
עוד ילדות וילדים ? 

כתבו לנו ואולי המלצותיכם יתפרסמו! 

תהנו, תחכימו 

אגף קהילה וחינוך
מועצה אזורית רמת הנגב 

https://forms.gle/a5kw4w3oEgTPB1ke9


**הסכתים נקראים באנגלית 'פודקאסטים' .
מה הם הסכתים? הכוונה לתכנית מושמעת, כמו תכנית
רדיו, בנושאים שונים ומעניינים. ישנם סוגים רבים של

פודקאסטים (הסכתים), צריך רק לבחור במה אנו
מתעניינים ולמה נהנה להאזין...  

שמעתם פעם על...ֶהְסֵּכת ?

הפודקאסטים של כאן חינוכית 

כאן תוכלו למצוא שידורים בנושאי ספרות, 
היסטוריה ומדעים  וללמוד על המון 

נושאים חדשים

לחצו כאן

הפודקאסטים "קטעים"

 יובל מלחי

פודקאסטים לילדים ולכל המשפחה

מעולם ההיסטוריה והמדעים

כאן תוכלו לפגוש את לאונרדו דה וינצ'י

ואת הסיפורים מאחורי אתרים וגנים

לאומיים

לחצו כאן 

מסע אל גוף האדם

ד"ר יאיר פוזניאק (כותב ומגיש) ייקח

אתכם למסע אל גוף האדם. כאן

תוכלו ללמוד על נשימה, עיכול, חושים

ואפילו על...נגיפים

לחצו כאן

רוצים להקליט פודקאסט?

ילדים אשר רוצים להקליט פודקאסט 
משלהם- מוזמנים! 

ב'כאן הסכתים' מזמינים אתכם 
להקליט ולשלוח הצעה לפודקאסט 

משלכם! 
אז למה אתם מחכים? 

לחצו כאן 

אגדות אמיתיות 
בית אבי חי

פןדקאסט מעורר השראה
על דמויות ששינו את העולם...

לחצו כאן

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1095
https://historia.co.il/series/all-family/
https://historia.co.il/series/all-family/
https://www.ypscience.com/podcast
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2137
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2137
https://www.bac.org.il/kids/project/agdvt-amytyvt


יש בהן לא מעט מילים דומות מאוד! הידעתם? הערבית והעברית הן שפות אחיות! 

מקום בצורה קצת שונה... מדוברת- והיא הערבית אותה מדברים, בכלוכותבים והיא גם שפת התפילה. יש ערביתיש ערבית ספרותית- שהיא הערבית בה קוראים

שימו לב, האתר חינמי אך דורש הרשמה למצוא קורסים חינמיים לערבית מדוברת. באתר מדרסה ('בית ספר' בערבית) תוכלו

איזו הזדמנות נפלאה!  זה  זמן מעולה ללמוד שפה חדשה! 
אז איזו שפה אתם דוברים בה כשפת אם? 

האם אתם מכירים שפות נוספות? 
זו ההזמדנות שהתשובה תהיה כן! 

הנה עוד שפה חדשה במיוחד בשבילכם ובשבילכן! 

בואו נלמד...שפה חדשה

שפת הסימנים

שפת הסימנים היא שפה בה משתמשים בתנועות
ידיים, מחוות גוף ופנים כאמצעי תקשורת בין

דוברים. 
שפת הסימנים משמת לרוב חירשים וכבדי שמיעה.
בכל מקום בעולם נמצא שפת סימנים שונה, ולא

כל מי שמדבר בשפת סימנים אחת- בהכרח 
יבין שפת סימנים אחרת... 

לחצו כאן תוכלו להתחיל וללמוד\

 לסמן את השיר 

 "אני ואתה נשנה את העולם"

ובקישור הבא 

עוד שירים נפלאים

ומומלץ לצפות בתכנית 

 "סליחה על השאלה"

ולהכיר את סיפורם של ילדים 

חירשים וכבדי שמיעה

ובקישור הבא
תמצאו את המילון לשפת הסימנים 

של המכון לקידום החירש בישראל

ערבית 

לחצו כאן 

https://www.youtube.com/watch?v=RsoRXuIBVqs&ab_channel=%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA13
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWoZN9JhMXSVz_cGlxNgf7hGjiQOF2-9S
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWoZN9JhMXSVz_cGlxNgf7hGjiQOF2-9S
https://www.youtube.com/watch?v=V6B0fydX1EQ&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=V6B0fydX1EQ&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
http://isl.org.il/he/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://madrasafree.com/
https://madrasafree.com/


הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע

מציעים אתר מרתק לחובבי מדעים 

ניסויים, קורסים, סרטונים

מה, אתם עוד כאן? 

למה אתם מחכים? 

לחצו כאן 

כאן
תאגיד השידור

גם כאן דואגים לאוהבי המדעים!
התכנית גלילאו למשפחות ולילדים 

עוסקת בנושאי מדעים, רפואה, טכנולוגיה ועוד...
(ולגלות שהיא ממש מגניבה...) תוכלו ללמוד פיזיקה ובתכנית אבודים בריבוע

אוהבים לערוך ניסויים? 
מתעניינים בנושאים מדעיים? 

יש לנו בשבילכם כמה קישורים מעניינים... 

מדעים

מכון דוידסון 

סוכנות החלל הישראלית

באתר סוכנות החלל הישראלית

תוכלו למצוא את 

'הפינה לסקרני חלל'

שם תמצאו מידע על מחוזות רחוקים

https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/digital_course_stuck_at_home
https://davidson.weizmann.ac.il/tags/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99
https://davidson.weizmann.ac.il/
https://davidson.weizmann.ac.il/
https://www.kan.org.il/program/?catid=1299&subcatid=253
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1159
https://www.space.gov.il/


לשמור על הסביבה !והאחריות הרבה המוטלת עלינו על הקשר בין האדם לסביבה בו תוכלו למצוא מידע סביבתיאתר המשרד להגנת הסביבה 

לחצו כאן 

הקרן הקיימת לישראל 

מזמינה אתכם ללמוד על החי,

הצומח והטבע בישראל

באמצעות פעילויות ומשחקים

לחצו כאן 

כולנו מתגעגעים לצאת למרחבים 
לנשום את הטבע ולראות את הנופים והמרחבים...
גם מהבית- נוכל ללמוד כיצד לשמור על הסביבה ! 

שומרים על הסביבה

סבבה 
שומרים על הסביבה 

חלון ירוק 

רשות הטבע והגנים

באתר רשות הטבע והגנים

יודעים שאתם מתגעגעים לטיולים..

כאן תוכלו למצוא סרטונים ואפילו

מצלמות העוקבות אחר בעלי חיים

בזמן אמת

https://kids.gov.il/sababa/
https://kids.gov.il/sababa/
https://greenwin.kkl.org.il/field_active/activities-by-age/
https://greenwin.kkl.org.il/field_active/activities-by-age/
https://www.parks.org.il/peilut/


כשארכימדס ישב לו באמבט 
כשגילה את חוק הציפה
הוא קרא 'אאורקה' 
ובעברית : 'מצאתי!!'

באתר אאוריקה
כמעט על כל נושא שתחשבו עליו תוכלו למצוא מידע עשיר ורב

נכון שאתם כבר אלופים ומכירים נושאים רבים ומגוונים!
אבל כאן תוכלו להציץ בשני אתרים 

שיעזרו לכם לדעת אפילו יותר בנושאים חדשים! 

בוודאי יצא לכם להשתמש בכסף

אבל... 

האם חשבתם באמת מהו תקציב?

כיצד ניתן לחסוך? 

וכיצד מתנהלת הכלכלה בישראל?

האתר מיועד לגילאי 6-12

לחצו כאן 

ידע כללי 

אאוריקה !!! 

איפה הכסף?

https://eureka.org.il/
https://kids.gov.il/money_he/
https://kids.gov.il/money_he/


רוצים להלהיב גם את ההורים 

במשחקים שגם הם שיחקו

כשהיו ילדים? 

מוזמנים להכנס לאתר 

משחקים של פעם 

ולהביא גם את ההורים לשחק

לזוז ולהנות ביחד! 

גם אם אתם בבית
לא לשכוח שראש בריא ומלא ידע הוא חשוב

אך לא פחות מכך - חשוב לשמור על גוף בריא!
באתרים הבאים תוכלו למצוא רעיונות לשמור על גוף בריא 

גם מהבית! 

בערוץ 'כאן חינוכית'
תמצאו את התכנית 

'רוצים לזוז'

ולחזק את השרירים בה תוכלו לתרגל תנועה, גמישות

הגיע זמן לזוז!

משחקים של פעם 

רוצים לזוז

https://www.efsharibari.gov.il/active-life/exercising/classic-games/
https://www.efsharibari.gov.il/active-life/exercising/classic-games/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%96%D7%95%D7%96


סינמטק ירושלים מזמין אתכם 
למפגשים על קולנוע 

מי המציא את הקולנוע? 
ומישל קישקה מספר על הקומיקס

לחצו כאן

אי אפשר להגיע לצפות בהצגה
בתאטרון?

אז ההצגה תגיע אליכם אל המסך! 

אוסף הצגות ילדים שתמיד כיף לראות! 

כאן, וגם כאן 

זוכרים שפעם היינו יוצאים לצפות בסרטים? 
ומה לגבי הצגות? 

באתרים הבאים כל המתגעגעים יוכלו להיזכר ברגעים
נפלאים ולצפות לחזרה לשגרה...

תרבות ויצירה

קולנוע

הצגות

https://jer-cin.org.il/he/lobby/CinemaProgramChildrenHome?fbclid=IwAR3GWKSzsSdOQ2i91rQWYZ0H1lFWHWF0HcQz6Mvm522Y82Nsw-bFEYg4YLs
https://www.podi.tv/categories/free?fbclid=IwAR2XtyuHAcUz2nWBYFHDmi-fDC2SFkIBiKp9buYFQjDjyQMJy4TRpSF9XNQ
https://www.youtube.com/channel/UCK_Kq-NHNarMaYTVPRID3Wg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCK_Kq-NHNarMaYTVPRID3Wg/videos


והפעם - אוריגמי!! 
אוריגמי הינה אמנות קיפולי נייר שהגיע אלינו מיפן 

ומקור המילה מצרוף המילים:
אורי (נייר)+ קאמי (קיפול) 

יוצרים ביחד

מטוס נייר

לחצו כאן

כלב וחתול

לחצו כאן 

סירה

לחצו כאן 

שועל

לחצו כאן

ינשוף

לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=ELcGboBssug&feature=emb_logo&ab_channel=keflanu
https://www.youtube.com/watch?v=LNx31QairiA&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=LNx31QairiA&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=5mhyY4wUdEw&ab_channel=TaniaOrigami
https://www.youtube.com/watch?v=5mhyY4wUdEw&ab_channel=TaniaOrigami
https://www.youtube.com/watch?v=EA7Xkz_wiqg&list=PL2j-jEXSZrdk87RT5wV34pcPYwPRzH0ci&index=43&ab_channel=%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=TKXOTODQeP0&list=PL2j-jEXSZrdk87RT5wV34pcPYwPRzH0ci&index=44&ab_channel=%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D


עיניים ס˜רניו˙

אגף ˜הילה וחינוך

נפג˘ בגליון הבא...

 עריכה, איסוף ועיˆוב: ˘ירי נוה, מו"פ חינוכי, מועˆה אזורי˙ רמ˙ הנגב


