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אגף ˜הילה וחינוך



הסגר השלישי החל, הלימודים שוב חזרו להתנהל מרחוק ואנחנו נפגשים בפעם
השנייה דרך 'עיניים סקרניות'. 

מה הופך אדם לסקרן? ומהי בכלל סקרנות?  סקרנות הינה תכונה שמניעה את 
בני האדם (ולא רק...) לחקור, לדעת עוד ועוד, לשאול שאלות ולגלות 

את התשובות... 
אם אתם כאן, סימן שאתם ילדות וילדים סקרנים! 

אנחנו כאן כדי לסייע לכן ולכם להרחיב אופקים, לשאול שאלות חדשות ולמצוא
תחומי עניין חדשים (או להרחיב אודות תחומי עניין מוכרים) - בעיקר בימים כאלה

שאנחנו נמצאים שעות רבות בבתים ויש את רשת האינטרנט שעוזרת לנו לחקור
ולאסוף מידע ממקורות מידע כמעט אין-סופיים. 

בחוברת שלפניכם תמצאו קישורים שונים בנושאים מגוונים, באמצעותם תוכלו
ללמוד, לחקור, לגלות ולשאול (ואולי גם לפעול...) 

 
אנחנו שמחים שבאתם ומקווים שתמצאו דברים מרתקים, מעניינים ומלמדים  והכי
חשוב - אנחנו מקווים שתמצאו תכנים שיהפכו אתכם אפילו ליותר ויותר סקרנים...

 
יש לכם רעיונות נוספים לדברים שיכולים לעניין  עוד ילדות וילדים ? 

כתבו לנו 
 

תהנו, תחכימו 
אגף קהילה וחינוך

מועצה אזורית רמת הנגב 

 
 

שלום לכן ולכם!

http://www.ruvik.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A1/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA.aspx
https://forms.gle/a5kw4w3oEgTPB1ke9


ב˙אגיד  ה˘ידור 'כאן 11' יˆאו לח˜ור א˙ הדברים ˘כולנו ˘ואלים
אך עדיין אף אחד לא יˆא לבדו˜... 

בסדר˙ כ˙בו˙ הנ˜רא˙ 'כאן ס˜רנים' 
מוˆגו˙ ˙˘ובו˙ ל˘אלו˙ מעניינו˙! 

 

מי יודע מדוע ולמה?

לחˆו כאן כדי לגלו˙ א˙ ה˙˘ובו˙ ל˘אלו˙ הללו 
ולעוד רבו˙ אחרו˙...

האם בני ישראל 
באמת בנו 

את הפירמידות?

למה אנחנו 

אומרים 

אהההההה ?

למה משליכים
מטבעות

למזרקות?

למה אי אפשר
להעביר

ריח בוואטסאפ?

למה אי אפשר

להעביר

ריח בוואטסאפ?

למה יהודים 

חובשים

כיפה?

איך נקבע
סדר האותיות
במקלדת?

איך נקבעים
מספרי כבישים

בישראל?

https://www.kan.org.il/program/?catid=1099


יכול להיו˙ ˘לפני ˘'פרˆה' לחיינו ה˜ורונה כבר הספ˜˙ם לב˜ר בחו"ל, 
ויכול להיו˙ ˘עדיין לא... 

מה ˘בטוח הוא ˘אם ˙רˆו לטוס ב˙˜ופה הזו - 
זו ˙היה מ˘ימה מורכב˙ מאוד. 

אך העובדה כי לא נוכל לב˜ר פיזי˙ במ˜ומו˙ ˘ונים על פני הגלובוס, 
לא ˙מנע מאי˙נו לב˜ר בהם מרחו˜ !

 

למיקום האמיתי... מוכנים?!? המרחק בין הנקודה בה אתם נמצאיםבו אתם נמצאים. האתר יגלה לכם מהמעט, לנחש ולסמן על גבי מפה את המקוםבעולם. לאחר שתצפו בתמונה תוכלו לטיילאתר זה יפתח תמונה מנקודה מסויימתבעולם?!?בטוחים שאתם מכירים כל מקום
לחצו כאן 

יוצאים למסע מסביב לעולם

Earthcam

מצלמות בזמן אמת ממקומות

שונים בעולם

 

באתר זה תוכלו ל'הציץ' במקומות שונים

ומגוונים בעולם! 

מניו יורק ועד סידני, חופי ים וערים צפופות! 

 

לחצו כאן 

Geoguessr

העולם בכף ידכם
מטיילים בכל העולם
הגלובוס- במקומות בהם ביקרתם (וגםלטייל. זה הזמן להגיע לכל פינה על פניבעולם, לראות מפה או תמונה, ולהמשיךבאתר זה של גוגל תוכלו להגיע לכל מקוםלמי שעדיין לא מכיר.ה... 

כאלו שעדיין לא...)
 

לחצו כאן 

https://www.geoguessr.com/
https://www.geoguessr.com/
https://www.earthcam.com/
https://www.earthcam.com/
https://www.google.com/intl/iw/earth/
https://www.google.com/intl/iw/earth/


המוזאון הרא˘ון נפ˙ח במאה ה-4
לפנה"ס. 

כיום ˜יימים ברחבי העולם מוזאונים
רבים א˘ר מעוררים א˙ הדמיון,
מע˘ירים א˙ המח˘בה ואוˆרים

אוספים מרהיבים ˘ל אומנו˙ ומˆיגים
מייˆגים אודו˙ מדע, טבע, היסטוריה

ועוד.
מ˙י בפעם האחרונה בי˜ר˙ם במוזאון

גדול בחו"ל? זה הזמן לˆא˙ לדרך!

הגיע זמן תרבות!

המוזיאון הלאומי

להיסטוריה של הטבע

מיקום: וושינגטון, ארה"ב

 

במוזאון זה תמצאו ממצאים של בעלי חיים

ימיים, דינוזאורים ואפילו ממוטה! 

 
 

לחצו כאן 

באווירה פריזאית אמיתיתהכנסו לפירמידה והתחילו לטייל ליזה, אך לא רק אותה...במוזאון זה תוכלו לפגוש את המונהמיקום: פריז, צרפת
 

לחצו כאן 

מוזיאון הלובר

מיקום: לונדון, אנגליה 
 

אוהבים מחשבים? רוצים להכיר
את ההיסטוריה שלהם?
זה המוזאון בשבילכם! 

 

לחצו כאן 

מוזיאון המחשוב

מיקום: ירושלים, ישראל
מוכנים למסע בזמן? 

היישר לירושלים בתקופת ימי

הביניים...
 

לחצו כאן 

מגדל דוד 

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum
https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum
https://my.matterport.com/show/?m=Vz8kCqGRjQA
https://my.matterport.com/show/?m=Vz8kCqGRjQA
https://www.tod.org.il/virtual-tour-360
https://www.tod.org.il/virtual-tour-360


˙מיד רˆי˙ם לדע˙ מה ˜רה ביום ˘נולד˙ם? 
אולי נולדו מפורסמים ח˘ובים? 

או ˘אולי ה˙רח˘ו עוד אירועים בל˙י נ˘כחים?
 

זה הזמן לח˜ור! 

גלו את כותרות העיתון בעיתונות

היהודית מסביב לעולם

אתר הספריה הלאומית מביא אוסף עיתונים

בהם ניתן לדפדף ולגלות מה הופיע בעיתון

ביום בו נולדתם או בכל תאריך אחר

החשוב לכם ולמשפחתכם!  

 

לחצו כאן 

הראשון במצעדים הלועזיים?רוצים לדעת איזה שיר היה במקום
 

זה הזמן לגלות! 
 

לחצו כאן 

גם באתר מאקו
ריכזו דברים טובים 

שניתן לגלות בחיפוש פשוט על פי
תאריכים שונים 

 

לחצו כאן 

גם בויקיפדיה ניתן לגלות מידע רב

אודות אישים, אירועים היסטוריים

וחשובים שאיתם אתם חולקים את

ך לועזי...
אותו תארי

 

לחצו כאן 

ביום שנולדתי...

כותרות העיתונים 

ובמקום הראשון...

כמה דברים טובים..

גם בויקיפדיה

https://www.nli.org.il/he/discover/newspapers
https://www.nli.org.il/he/discover/newspapers
https://playback.fm/birthday-song
https://playback.fm/birthday-song
https://www.mako.co.il/home-family-relationship/family-good_facts
https://www.mako.co.il/home-family-relationship/family-good_facts
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99


מתעניינים במדעים? בחידות? 
 ומה לגבי ניסויים ואתגרים?

 
מכון דוידסון מציע קורסים מקוונים

בדיוק בשבילכם!
 

לחצו כאן 

ימי ה˜ורונה הביאו אי˙ם אפ˘רויו˙ רבו˙ ללמידה מרחו˜. 
זה הזמן להרחיב אופ˜ים וללמוד מ˘הו חד˘ לגמרי לבד- 

ה˜ורסים פ˙וחים, חינמיים וללא הגבלה, נכנסים ולומדים בזמן ˘לכם!

בשירות התעסוקה מציעים
למתעניינים קורסים להעשרה
בבניית אתרים, שימוש בגליון

אקסל, בניית אתרים ושיווק ברשת
 

מדבר אליכם?
לחצו כאן 

אוהבים את המטבח? 

רוצים לפנק את בני הבית

במטעמים מעשה ידכם? 

קישור למתכונים קצרים ומוצלחים 

הוא הכתובת בשבילכם ! 

 

לחצו כאן 

מתעניינים ולומדים!

מבשלים 

שירות התעסוקהמכון דוידסון

https://davidson.weizmann.ac.il/programs/digital_course_stuck_at_home
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/digital_course_stuck_at_home
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx
https://foody.co.il/category/%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91-10-%d7%93%d7%a7%d7%95%d7%aa/
https://foody.co.il/category/%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91-10-%d7%93%d7%a7%d7%95%d7%aa/


חו˘בים ˘א˙ם יודעים א˙ כל ה˙˘ובו˙? 
נסו לפ˙ור א˙ ה˘אלונים וא˙ החידו˙ (כן כן, גם זו דרך לגלו˙ דברים

חד˘ים וללמוד!) 

אוהבים ציפורים?

מכירים את הציפורים המצייצות

מחוץ לחלונכם?

החברה להגנת הטבע מזמינה

אתכם לבדוק כמה ידע בנוגע

לציפורים יש בידכם

 

לחצו כאן 

חידות מעניינות ממכון דוידסון

בנושאים מגוונים ומרתקים. 

מה אתם אומרים? 

יודעים את התשובות? 

 

לחצו כאן 

מה אתם יודעים על קולה?
ועל תיקנים? 

ומה בנוגע לחשמל?
 

ר וצים לדעת יותר? 
לחצו כאן 

זה זמן חידות!

ציפורים

מה אתם יודעים על?תבחנו את עצמכם!

https://app.ex.co/stories/tevail10/2020-04-01t05-40-48-853z-?utm_source=whatsapp&utm_medium=ff&utm_campaign=ff&pb_traffic_source=whatsapp
https://app.ex.co/stories/tevail10/2020-04-01t05-40-48-853z-?utm_source=whatsapp&utm_medium=ff&utm_campaign=ff&pb_traffic_source=whatsapp
https://davidson.weizmann.ac.il/tags/%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A8
https://davidson.weizmann.ac.il/tags/%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A8
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx


מכירים א˙ הנ˘יא הע˘ירי ˘ל מדינ˙ י˘ראל? 
נ˘יא המדינה כיום הוא ראובן (רובי) ריבלין. 

נ˘יא המדינה בי˘ראל הנו ˙פ˜יד ייˆוגי וסמלי, נ˘יא המדינה מייˆג
א˙ הערכים החבר˙יים והדמו˜רטיים ונבחר בח˘איו˙ על ידי חברי הכנס˙.

מ˘ך הכהונה ˘ל הנ˘יא הנו 7 ˘נים! 
מוזמנים להאזין לנ˘יא המדינה ˜ורא סיפורים לילדים. 

שעת סיפור עם הנשיא

יודעים כמה שעות עובד הנשיא ביום? 
היכן הוא מתגורר?

ומה הדבר החביב עליו כשהוא פוגש
את נכדיו? 

 
הגיע הזמן לדעת יותר ! 

 
לחצו כאן 

שעת סיפור עם הנשיא

דירה 

להשכיר
אבא
עושה
בושות

הכירו את הנשיא

שמוליקיפוד

https://www.youtube.com/watch?v=OFs80U37pJU&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=OFs80U37pJU&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=ULMrb_dkr5I&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=ULMrb_dkr5I&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=ULMrb_dkr5I&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=4Qxa1qCvEzc&ab_channel=ynet
https://www.youtube.com/watch?v=4Qxa1qCvEzc&ab_channel=ynet
https://www.youtube.com/watch?v=4Qxa1qCvEzc&ab_channel=ynet
https://www.youtube.com/watch?v=7Ll5mbaV_V4&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA


והפעם - ˆיורים ˜לילים ומ˙ו˜ים , ב˜ווים פ˘וטים 

יוצרים ביחד

ארטיק

לחצו כאן

כוס משקה

לחצו כאן 

אבטיח

לחצו כאן 

גליל נייר טואלט

לחצו כאן

פיקצ'ו

לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=ovXK3_BkaVQ&ab_channel=Drawcutethings
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=uwpnFNzUqnI&ab_channel=HappyDrawings
https://www.youtube.com/watch?v=uwpnFNzUqnI&ab_channel=HappyDrawings
https://www.youtube.com/watch?v=UWd9M6KCjOU&ab_channel=Drawcutethings
https://www.youtube.com/watch?v=hh2EZwCrg_s&ab_channel=HappyDrawings


אגף ˜הילה וחינוך

עריכה, איסוף ועיצוב: שירי נוה, מו"פ חינוכי, מועצה אזורית רמת הנגב 

נפגש בגליון הבא?

פספסתם את הגליון הראשון? 
לחצו כאן!

https://www.canva.com/design/DAEJk9XmIuw/Y2og_MWigMCFP3Lek621AA/view?utm_content=DAEJk9XmIuw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

