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רקע למורה: 

 .אב ובת חג הפסח הקראלות לקרערך פעי" הוא מלת החלתחנם פסח ב"עושי

תו יאאמביפסח  לו,אכל  דבלמ.ועודיין  כוסות תיישת ,צותמתלכיא,רדסהליבלדה גהתאיקרם; בירםיגמנהיש  פסחב

 ,רותימג ,רונותאת: ביהכל בםיייסודר דוסקיון יבנפצוח ללה עיהוא  חמץמתביהתארשילהכי היהודג המנה .ילכלקיון ינ

אבק, מבהיטקות לניש  י:מדלבכמורר בדהוא  ייסודקיון ינורענון.  קויילנם זוכים כול- חותדיננות פים, עיצמם, יסיתר

 ... רוק, ועודזמיין ול, לרד, לסם, לקפלעיצף מי, להחלףצם ולקרלשפוך מי

ל? חלם בקיתניך מל? או אחלם בקייך מנם פעם אמכת עצתם אלאש

ם קימנחנו נאשמו כשממ,ייסודקיון ינשם  םעושיבוע שימד .להחלת תחנבגם  אלאם, קימנץ רהאדור כברק  אל

לוא ... םסתרקימם,יינשים חיחצצמ,חתמקלם עושיחנו נאשמו כשממם,קיתנמםאוטיסטרונהאיום  יומד ,תביהתא

י ֵאתנבתאזםעושייך אץ? רהאדור כלעמק"מ  400 גובהבתאזםעושייך אאבל  א?ללנו, שגרה שמהחלק  שהן פעולות 

ם? יל! מוכנחלם בקיתנם ומקייך מנלה אגערך זה נמקל? בשחוסר מ

מטרות: 

 .לת החלתחננה בייגל הים עירם שומאוטיסטרונד האצכירו בים יסידמילהת

 .לת החלתחנקיון ביל הנמדוע חשוב לשמור ענו ציים יידמילהת

 ".לט מהחלמבת אצת "פצעות הכנצמאת בכבי לל כוכם שיילזואם ויינפייאמרו תאם יידמילהת

עזרים זמן השיעור קהל יעד 

 ,תיתאו כידע ווית שמכערמדקות  45י דילמת

ל ט מהחלמבצות אפצר - זף ע, דצגתמ שעות 24זמן ייבוש:  ׳׳-זתה דכי

עי בי וכו'(, צ'ול, פצרדבני )לתר, שמן א, שמן קוקוספלורייה, קורנמון, סודה לשתיח ללמלות: פעים לירחומ

ערות בוב, 3 קדולה לערערה גפשר גם רק חלק(, קרוק, חום )א, יחולתום, כם: צהוב, כים שונעיבצכל באמ

 .מדצלון ניי, נ-פעמיותפפות חד, כנותטק
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מהלך השיעור  

עזרים מהלך השיעור זמן 
םיצגת + סרטונמ לת החלתחנקיון ביל הנרה עשמי  דק’ 20

םביכיף + רצורתכון ממ תכבי לט כוכמבצות את פצהכנ  דק’ 20

צגתיון + מד לותסיכום פעי  דק’ 5

שקופית 2 
ל ת החלרו: תחנתכי

תו יאאמביפסח  לו,אכל  דבלמ.ועודיין  כוסות תיישת ,צותמתלכיא,רדסהליבלדה גהתאיקרם; בירםיגמנהיש  פסחב

 ,רותימג ,רונותאת: ביהכל בםיייסודר דוסקיון יבנפצוח ללה עיהוא  חמץמתביהתארשילהכי היהודג המנה .ילכלקיון ינ

אבק, מבהיטקות לניש  י:מדלבכמורר בדהוא  ייסודקיון ינורענון.  קויילנם זוכים כול- חותדיננות פים, עיצמם, יסיתר

 ... רוק, ועודזמיין ול, לרד, לסם, לקפלעיצף מי, להחלףצם ולקרלשפוך מי

לה! גל? היום נחלם בקיתניך מל? או אחלם בקייך מנם פעם אמכת עצתם אלאש

פעם.  יאלחלבבשהוצביותר  דולגהיכותאלהמם עצהאהיהתחנה  .תאומילנביהלהחלת תחנבםחיים אוטיסטרונהא

דון(. בלונ-בןגביהשעון  לשגובה בערך )ב 'מ 108 כהואוריורק(  יובנרות החיל פסל שמ 3 )פי טונות 400 אהילה שסה המ

 .ששמת הניל מקרצור חשמיים לייראם סולימנה יש גם תאדול מחלק גנה, ובם ושייבודה, מגורתחמי עתחנה מב

ל(. את ישרניל מדכה שאורערך כץ )ברדור האל כעגובה 400 ק"מ ממו לוויין, בעה כל נת החלתחנ

רופי .יחוד האידה והא, רוסיה, יפן, קנתירבצות הרם: אעולחבי הרל מל 5 סוכנויות חלסיוע שתה בבנא נהי

ֵי אתנבבה  םצויימהם  מה.לשנה לשם חודשי 3 ביןשתקופה לם יאבשצוות  ירחבבה  םושוהי ,דתמיאוישת מהתחנה  

יה(.לגנאב 'ץיניגרשעון  פיללהם שהיום  רדסת אם ימנהל)אך  מהמבים פעמי 16 חהירוזקיעה שבם יוחוזדה ביקרו-כמי

שקופית 3  
קיון יל הנם עירשומ

ל? ת החלת תחנם אקים מנדעתכיך לאם: ידמילת התל אאשנ

סרטון הת ג אציסוף תשובות ונאנ

 .תבשביום  בוע,שבפעם  עשהנזה  קיוןינ .להחלת תחנת אקה מנם טיאוט סטרונהאת אם ירואחנו נאסרטון בשר ביסנ

 .יותלטעות שואב אבק ומצמאם אותה בקיל מנת החלתחנם באוטיסטרונהא

ל? ת החלת תחנקות אמה חשוב לנלם: ידמילת התל אאשנ

וכו' םידגבם, ביחשמ- לנושםוהחפציאבק,  להחלת תחנלתנו יאםיאמבינו אכלוך: ליש  להחלת תחנבגם שרביסנ

ם ייונטרקלהאם ירישמכהראולשם בישחמלקיזיאלאהושידכאבק מותם אות קלנד אומשוב ח.וךכללםירצוב- 

תחנה. ב

https://www.youtube.com/watch?v=ZiwtJDSizns
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 4שקופית  
ם? כלקיון שית הנגרמהי שם: ידמילת התל אאשנ

ד בה. יך להתמירל צת החלתחנ, וגם בתקיון יום-יומיית נגר' הם שדחת וכם, מקליינחצוח שיצר שביסנ

ל!חלם בקיתניך מאה ארבואו נ

מהלך השיעור  

 5שקופית 
חת? ם מקליך עושיא

ת וארנש ,הליכאום יינישח וצחצ ,תחלקמו מכת וימוי-וםית ומישמ .הליאמת נבומה ניאן וציחהל לחבם ייחהת רגש

יך אם: ידמילהתת אלאשנ.תפסיאעט מכדה ביכלשםיאתנבלות סתגהדורשות  ,ץרהאדור כלעחלוטין ליות לאיוויטר

ץ? רדור האכמו בטה כם ממים זורנים אשר המיאת כאם זם עושידעתכל

ל? ת החלתחנם בחיתקליך מאם: ידמילת התל אאשנ

 .תאומילנביל הת החלתחנם בחיתקליך ממה איגיסטופורטי מדרתה כת סמנאוטיסטרונת האאה ארסרטון נבר שמאנ

סרטון הת ג אצינ

 .כותערמלברזק נגרום ולהתחנה  כלברלהתפזם ילולעםשהמימכיוון  ם,מיז רבין אלהחלת תחנבר: ביסנסרטון החר אל

ם לוייתםהחפציכל  לשמפו. בון,לסם, מיל- רבדכל לת( טרופיקיות שמו )כם ימכלבםשישתממםאוטיסטרונהאכן ל

וכך  שחה,ממו כשממגוף הלעשמה  תהסמנם המית אהתחנה.  חבירברו תפזיאלשידכם'יקוצסעות צמאבחור אמ

טה.מם ליא נופלם לב שהמימו לקה. שיתנא מהי

 6שקופית  
שיער? ת הם איך חופפיא

ל? ת החלתחנשיער בת הם איך חופפיאם: ידמילת התל אאשנ

ם מיזורם מיי בלל חלבשיער התאחופפת  אהייך אמה יגמדג רביינרן קאת אוטיסטרונהאת אאה רנסרטון בשרמאנ

סרטון דה. ביקרו-כי מיאתנוב

ם,מיזורם מיין אלחלבכי  רביסנץ? רהאדור מכם ירמכינו אשמה  ובין זה בין דומה ומה שונה מה ם:ידמילהתת אלאשנ

ם ימדמוצ- םוויאו  םפימדל ע ,תביבחת מקלבלנו  שיש םירזאביאותם - םירזוהאבי"טרופיות",  עותצמאבעשה נהכול  

ת חשובה כל כך? במה המגם: לידמילת התל אאשם. נ'יקוצת סרזער באן לקיכ

פשוט  כך ם;יכלשטיפת בתיספוגמו כתקצ ,קויינרזאביכוגם  םהמיל שגה לספיגם  םטיסטרונהאת אשת שממתבהמג

דה. ביי חוסר כאתנכלוך בת הלר אסייותר לה

http://www.youtube.com/watch?v=7zhdanccUvs
http://www.youtube.com/watch?v=7zhdanccUvs
https://www.youtube.com/watch?v=QlAelUdBhhk
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 7שקופית  
ם? יינם שיחיחצציך מא

ד לפידהיס רכאוט סטרונהאת אאה רנסרטון בשרמאנל? החלת תחנבםיינשים חיחצצמיך אם: ידמילהתת אלאשנ

סרטון  .לת החלתחנם ביינם שיחיחצצד מצם כייגמד

יס? רל כזה שלנו לחצוח שמה שונה ומה דומה בין הצם: ידמילת התל אאשנ

חראלםמית קצפה ליס ולהכנרשת המבת אבלהרטיי דכרשת המבל עשחה ממקום בםמילה תחישם  יסרכר: ביסנ

תום בםוהמישחה המת אבולע - כיורלהחוצה  רוקילמקום ובמונו, כשממחחצצמ,רשתהמבל עשחה משם  מכן 

חצוח!הצ

 8שקופית  
ם? ירותשים בשישתמיך מא

ל? ת החלתחנם בירותשים בשישתמיך מאם: ידמילת התל אאשנ

ם. מיבהם  םחוסכיד צוכי ,להחלת תחנבם ירותשיהל ערה ביסמיסטופורטי רכתה סמנת אוטיסטרונהאת אג צינ

סרטון ם רעיון מדוע? כ. יש לץרדור האי כל פנזונה על שונה מהתת החלתחנם באוטיסטרונל האזונה שהת

ת ושלחיהלום רירישהת ולדלדילהר תיהן יבם ימרגווף וגהל עד ואמם עייפשמדה יבכ-וקרימי אתנבם יחיהר: ביסנ

טיסות בזונה שהתבה סיהגם  זו .כךל עפצות לרוזשיעבון, חלובדן סיברה עשיתהיה  זונהשהתחשוב  כןל.מותעצה

ל מכישהוא  אלוודי דכהמזון  בכהרל עם שמפקחים יורופאם ינטאידתוף שיוב ,שארמב רמן וזדה בקפית נתוכנמל החל

ם.ם החשוביייתזונם התכיערת כל הא

 .לחלבשהות העת בםירותשיבםבירםיקורבימהם  חסוךשיאופן בתנתוכנמםטיאסטרונהאל שזונה הת ,כךל ענוסף  

לה, סאבםהמית אםידימורם, חיתקלמם, יפנם שוטפי- םמיל שדולה גמות כםכיצורנו אבו ש,ץרהאדור כתלעומ

ם. ל מידולות כל כך שמויות גחסן בה כאפשר לי אם. איבלל מוגת החלתחנם באבישם וכו', המים כלשוטפי

בל זהכל  להחלת תחנבאבל  פח,לאותה  םוזורקית פסולם ירצמיינו אץרהאדור כלעת: הפסוליהול נלעגם  בוחש

.בלמה שפחות זר כציים לילדשתם מאוטיסטרונכן האתוך התחנה. לר ביך להישמרר צנוצש

 9שקופית  
יות! תרציי

ם, מיבחיסכון  דה,ביכחוסר  שונות: בותסימנה, ייגהיל עלשמור  מיוחדות םכירדם אוטיסטרונאלכי  םידמילתלר ביסנ

 ,ץרהאדור כמבת חראלהחלת תחנבםיתנהלמםאוטיסטרונהאם. יסרטונבנו יאשרמו כשממוכו'-  תהפסוללוק סי

ם, יינשיחצוח צ ,חתמקלקיון: יהנל עלשמור  יוכלו שהם ידכץ רהאדור כבשפותחו  מגוונות יותטכנולוגעות צמאבת אוז

 .רקיון החדינ

http://www.youtube.com/watch?v=TU9kffoAQ8U
http://www.youtube.com/watch?v=MgMYqxdVAlA
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פצצת אמבט מהחלל  

 10שקופית 
ט מבת אצת פצהכנ

לות פעיבטיה?? מבאלנו ילאלהחלת אאביניאולאבל - להחלת תחנבלעשות  פשראיאטיה מבא :םידילמלתר מנא

ם? ים! מוכנישונת הכבי הלל כוכם שעיבצורות וצט במבצות אכין פצלנו נש

.בושייח אותן לינצות - נת הפצחר הכנאמה. לשיף המת דם אידמילתחלק לנ

סיכום  

 11שקופית 
ם: סכחר ההכנה נאל

ת? כבי לת כוכצורט במבצות איך היה להכין פצאם: ידמילת התל אאשנ

טיה מבאאלמלםסימנהיו  לויאקורה  היה מה ל:אשנאופציה!  אללכלבאהיל החלת תחנבטיה מבאשלהם  ספרנ

 ,להחלת תחנבםירתפזמהיו  םהמית; אלתממתה הייא לטיה מבהאר: ביסונתשובות  סוףאנל? החלת תחנב

ת אםצילאומ ,ץרהאדור מכבה בהרם יתגראמלהחלת תחנבםהחיי .בותרתקלות  םמיוגורם ביחשהמת אםבירטימ

.לת החלתחנם אותם לילהם ולהתאקיון שיי הנלגת הרנות אל לשחלם בשוהים האוטיסטרונהא

 12שקופית  
זה: ללגברק  אלאבל  ם.ירותלשיפחות  דקקזלהיי דכלהם שזונה התת אם ינשמם אוטיסטרונשהאנו יליגזה  שיעורב

עוד  זהו חשוב. ציודבע ויפגל החלת תחנבר תפזיא לשי דכ ,רתפורמשפחות  מהכלהיות  יךרצל חללח לשנשהאוכל  

ל!ת החלתחנבה החדשה בבים לסיי להתאדיו כלל אסתגם להיכירם צאוטיסטרונר שהאבד

 13שקופית  
ם חדשים יאתנלמהר  םילסתגמלשמלחנו נאתנו. יאמחד אכל  צלאתמקייבה בילסם בהתאם ילגהרנות לשת היכול

שונה  התנהלות תצורלנו  ביתמכהמקום  רה.חבאו  רחבצל אם ינשישכלו פיאאו  ,לטיולאו  גנלקמפים יאיוצנו אשכ

 ... בם לשיני שם בלפעמי, לליגמהר

פסח? ם בילגם הרינשחנו מניך אאם: ידמילת התל אאשנ

צותמם יאוכלחנו נאם. ירצממאו צשיל אישרי בנעם  דהותזהתוך מלנו, שם בועיהקם ילגההרת אם ינשמחנו נאפסח ב

מו כשממשונה,  רךדבםלהתקיילהם; שבה בילסם בהתאלהם שםילגההרת אנות לשם יכירצהיו  לאישרי בנכי  

 .לת חלתחנם באוטיסטרונא

זהירות 




