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 בלי מים אין חיים : ב

 :מטרות כלליות

 זקוקי� למי� כדי כל היצורי� החיי�ש  דר� זאת הקשר בי� חיי� לבי� מי� ולהבי�לבחו� את .א

 .לקיי� את כל אחד ממאפייני החיי�

 .להבנות עקרונות מדעיי� להגדרת הקשר בי� מי� ליצורי� החיי� בכדור האר� .ב

 .כל היצורי� החיי� מכילי� מי� .א

 . זקוקי� למי� כדי לקיי� את כל אחד ממאפייני החיי�כל היצורי� החיי� .ב

וג� ) לדוגמה חילו� חומרי�(מאפייני החיי� מתקיימי� תמיד בסביבה לחה ג� ברמה התאית  .ג

 ).לדוגמה רבייה(ברמת האורגניז� השל� 

גדילה , מרי�חילו� חו, מבנה תאי, רבייה, תגובה לגירוי, מי� ויצורי� חיי�, מאפייני חיי� 

 .והתפתחות

 

 )14 -'עמ (1פעילות 

  ?כמה מים יש ביצורים חיים

 :ת הפעילותומטר

 .לבחו� א� מי� ה� מרכיב חשוב של היצור החי .א

 .לעורר מודעות לעובדה כי יצורי� חיי� מכילי� מי� .ב

 

 . מסקנות הנובעות מהנתוני� המופיעי� בטבלה3רשמו  .1

 ). מדוזה, למשל( בהם גבוהה מאד חסיתכמות המים היישנם יצורים ש. 1

 .  באדם דומה מאד לתכולת המים של חיידקכמות המים היחסית. 2

 ).5%(זרעון חמנייה מכיל מעט מאד מים . 3

, מדוזה, פרי העגבנייה .דרגו את היצורי� על פי כמות המי� שלה� באחוזי� מהגבוה לנמו� .2

 .זרעון חמנייה, דםא, חיידק, תרנגולת, צפרדע, שלשול, פרי האננס

: היצורים המיימים ביותר הם ?מי היצור היבש ביותר? ביותר" מימיי�"מי ה� היצורי� ה .3

 .היצור היבש ביותר הוא זרעון החמנייה; מדוזה ופרי העגבנייה

זרעון החמנייה יזדקק  ?למה יזדקק זרעו� החמנייה כדי לנבוט.  מי�5%זרעו� חמנייה מכיל  .4

 .למים כדי לנבוט
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 :תשובה אפשרית? מה� הדברי� החשובי� ביותר שלמדת� ושהסקת� במהל� ניתוח הנתוני� .5

שתכולת המים ביצורים שונים היא שונה והסקנו שזרעון , למדנו שיצורים חיים מכילים מים

 .החמנייה זקוק למים על מנת לנבוט

כ� מצויי� המי� נסו לתאר הי. בפעילויות הקודמות  למדנו כי יצורי� חיי� מכילי� מי� .6

ביצורים חיים המים מצויים בתוך התאים ובין  .בגופ� של יצורי� חיי� כגו� בני האד�

 . התאים

אשר דווחו שתלמידים ) 1198(כדאי להתחשב בממצאים ממחקריהם של דרייפוס ויונגווירט : הערה

ים ב חושבים שכל הדברים בתוך התא צפים במים ויכולים לתפקד רק כשהם צפ"בגילאי חט

מכאן ניתן להסיק שתלמידים בגילאים אלה יודעים שמים נמצאים בתוך התאים אבל לא . במים

 .מבינים מה הם עושים שם

 

 )16 -' עמ (2פעילות 

 ?מה כבר ידוע לי על הקשר בין מים לבין יצורים חיים

 :מטרת הפעילות

 .הקשר בי� המי� לבי� מאפייני החיי�לבחו� את  .א

 בהוצאת המחלקה להוראת "נאפיי� חיי�: "מתו� הפתיח ליחידההטבלה המצורפת נלקחה 

, המלצתנו היא לאפשר עבודה עצמית של כל תלמיד ע� הטבלה. מכו� ויצמ� למדע, המדעי�

לפני שדני� בו בפורו� רחב , את בסיס הידע שלו בנושאלעצמו על מנת שכל אחד יוכל לברר 

מתו� . בי� ככל האפשר לבחירת�חשוב לעודד את התלמידי� להעלות נימוקי� ר. יותר

בהמש� מומל� לעבוד . נימוקי� אלו יוכלו בהמש� להבי� באופ� עצמאי מי ה� מאפייני החיי�

לאחר הדיו� ". נאפיי� חיי�: "עבודה קבוצתית ע� כרטסות עבודה המלוות את היחידה

, ה�שיסוב סביב הכרטסות והעלאת תשובות אפשריות לשאלות המוצגות ב, בקבוצות העבודה

מומל� לערו� דיו� כיתתי וליצור בדיו� תמונה על מאפייני החיי� השוני� מתו� תשובות 

 .התלמידי�

 
 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

 . כתבו מסביב לחצי� את כל המושגי� המדגימי� לדעתכ� את הקשר בי� מי� לבי� חיי� .1

גדילה  ,חילוף חומרים, תאים בגוף החי,  יצורים חיים,רבייה, שתייה, מזון, תגובה לגרוי

 .נשימה, והתפתחות

 בשלב זה של תהליך הלמידה תלמידים רבים מציינים מסביב לחיצים מושגים המתארים - הערה

, אוקיינוס, שלולית(או סביבות חיים ימיות  )צלופח, כריש, מדוזה(יצורים החיים בסביבה מימית 

1
 .Dreifus, A. and Jungwirth E. (1988). The cell concept of 10th graders: curricular expectations and

reality, International Journal of Science Education 10, 221-229.
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ה לכל המונחים שהתלמידים מציגים ולא להשתמש בשמש האסוציאציות חשוב לתת לגיטימצי). נחל

מומלץ בסוף . ככלי למידה אלא ככלי המאפשר לתלמיד לבטא את התפיסות האינטואיטיביות שלו

תהליך הלמידה לאפשר לתלמידים לבצע את המשימה שוב ולבחון את ההתפתחות בידע ותפיסות 

 .ייםהתלמידים לגבי הקשר שבין מים ויצורים ח

 .חי ודומ�: תובטבלה המצורפת בעמוד הבא יש שתי כותר

מיינו כל אחד מהשמות הרשומי� בעמודה הימנית תחת הכותרת חי או תחת הכותרת 

.דומ�

 הערות דומם חי פריט

 .מתרבה ועוד, נושם, נע  חי חתול הבית

 .ל"אינו מקיים את איפיוני החים כנ דומם  משאית גדולה

, רבייה, מבנה תאי: נו מקיים את איפיוני החייםאי דומם  נהר שוצף

 .חילוף חומרים ועוד, תגובה לגירוי

גדילה, בביצה שזה עתה הוטלה יש חילוף חומרים  חי ביצת תרנגולת

אפשר לקבל גם תשובה . תגובה לגרוי, והתפתחות

שביצה היא דומם כנכונה כי אם התא המצוי בביצה 

) ולנו במקררכמו שמתרחש בביצים שיש לכ(כבר מת 

.ואז לא מתקיימים בה איפיוני החיים

חילוף , גדילה והתפתחות: מקיים את איפיוני החיים  חי ברוש לימוני

 .מבנה תאי ועוד, חומרים

ישנם תלמידים שיכולים . מתרבה ועוד, נושם, נע  חי דג זהב

כאשר הם מתכוונים לתכשיט , לציין דג זהב כדומם

.ל את תשובתם כנכונהבצורת דג ואז כמובן יש לקב

גדילה , חילוף חומרים, מבנה תאי: מתקיימים בה  חי חסה ערבית

כל זה במידה והחסה עדין מצויה . והתפתחות

במידה וכבר נקטפה ונבלה . במקומה הטבעי באדמה

איפיוני החיים אינם מתקיימים בה יותר ולכן איננה 

אפשר לכן לקבל את שתי התשובות של . חיה

.תייחס בהתאם לנימוקי התלמידיםהתלמידים ולה

חילוץ , רבייה: אינו מקיים את איפיוני החיים דומם  סלע גיר

.תנועה ועוד, מבנה תאי, חומרים

כאשר העלה מנותק מהעץ ויבש לגמרי הוא אינו  דומם  ; עלה יבש

ישנם תלמידים . ל"מקיים את איפיוני החיים כנ

כנכון שימיינו עלה יבש כחי וניתן לקבל מיון זה 
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 הערות דומם חי פריט

אם יציינו איפיוני חיים כמו חילוף חומרים שיתכן 

 .ועדין מתקיימים בעלה למרות שהוא נשר מהעץ

גדילה , רבייה, מים בה חילוף חומריםימתקי  חי פטריית יער

.מבנה תאי, תגובה לגרוי, והתפתחות

גם כאשר הצמר . אינו מקיים את איפיוני החיים דומם  צמר כבשים

שה הוא בנוי מתכולתם של תאים עדין מצוי על הכב

מתים ולכן בכל מקרה איננו מקיים את איפיוני 

.החיים למרות שמקורו ביצור חי

חילוף , רבייה: אינו מקיים את איפיוני החיים דומם  רובוט אנושי

.חומרים מבנה תאי ועוד

  

 .'מופיע בסעיף א. שמו נימוקי� לבחירתכ� בטור ההערותיר .ב

 תארו ונמקו זאת בטור \)חי או דומ�(י� לשיי� ש� לאחת הכותרות א� אינכ� יכול .ג

 .'מופיע בסעיף א. הערות

 ")נאפיי� חיי�"בעזרת כרטסות . (נערו� דיו� קבוצתי .3

 .דונו בקבוצותכ� בשאלה המופיעה בכרטסת אחת, מתו� שלל כרטסות העבודה .א 

 .קי� שניתנו לכל תשובהרשמו את התשובה או התשובות שהועלו בדיונכ� ואת הנימו .ב 

כהכנה לדיון בנושא ?  האם זרע שעועית הוא חיה עוסקת בשאל1. כרטיסיה מס -

 .הנשימה כאחד ממאפייני החיים בהמשך

כהכנה לדיון בנושא ?  עוסקת בשאלה האם זקיפים ונטיפים הם חיים2. כרטיסיה מס -

חד ממאפייני פה מוצגת הסתירה על פיה כל א. גדילה והתפתחות כמאפייני חיים

כאשר כמובן למרות שהזקיפים והנטיפים גדלים , החיים יכול להתקיים גם בדומם

דבר המדגיש .  ולכן הם דוממים,ומתפתחים לא מתקיימים בהם שאר מאפייני החיים

את הנושא שכל אחד ממאפייני החיים הוא תנאי הכרחי אולם לא מספיק על מנת 

 .שנוכל לאפיין פריט מסוים כחי

שאלה זו מכוונת ? הם חיים) חסהכגון ( עוסקת בשאלה האם צמחים 3. סיה מסכרטי -

 .לטיפול בתפיסה החילופית על פיה צמחים אינם יצורים חיים

שאלה זו אף היא ? ) עץ תות( עוסקת בשאלת ההזנה בצמחים 4. כרטיסיה מס -

 .מכוונת לטיפול בתפיסה החילופית על פיה צמחים אינם יצורים חיים

?  עוסקת בשאלה האם המבנה הסודר בצלחת הפטרי הוא חי או דומם5. יה מסכרטיס -

 של יש לשים לב שזוהי תמונה. שאלה זו מכוונת לזיהוי המבנה התאי כמאפיין חיים

 .של מבנה תאיודומה למבנה תאי אולם אינה , מבנה שנוצר בדומם
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 וכתוצאה  עוסקת בשאלה האם מכונית הקולטת את אנרגיית השמש6. כרטיסיה מס -

כרטיסיה זו מכוונת לחידוד ההבחנה בין חי ? מכך מבצעת תנועה הינה יצור חי

בכך שיש דוממים רבים המבצעים תפקודים הדומים לתפקודי חיים ביצורים , לדומם

 .כמו תנועה עצמית למשל, חיים

בתום הפעילות בקבוצות ניתן לערוך דיון במליאה אודות המאפיינים שהוצעו לצורך 

 .מאפיינים אלו ישמשו את התלמידים בהמשך הפרק. בין חי לבין דומםהבחנה 

את ההגדרה , התאימו באמצעות ִחצי�. לפניכ� רשימה של מאפייני חיי� ורשימה של הגדרות .4

 ). ג- 5,  ד- 4,  א- 3,  ה- 2,  ב- 1. (המתאימה למאפיי� החיי� המתאי�

 יכול להתרחש לדעתכ� בסביבה שאינה ,א� אחד או יותר מחמשת מאפייני החיי� שלמעלהה .5

אף אחד ממאפייני החיים אינו יכול להתקיים ללא סביבה . הסבירו את השערתכ�? מימית

 . מיימית כפי שיוסבר בהמשך

 

 )19 -' עמ (3פעילות 

 הקשר בין חילוף חומרים לבין מים

 : כלי� וחומרי�

 ;  מבחנות מסומנות ובה� זרעי שעועית�2

 ; כחולתימול -תמיסת ברומו�

 ; קשיות�

 . פקקי� ע� צינוריות�2

 
 :מטרת הפעילות

   ? וא� תהלי� נשימה זה תלוי בנוכחות מי�לבדוק א� בזרעי� מתקיי� תהלי� נשימה .א

על מנת להבי� את התצפית בניסוי זה יש להניח כי בני אד� ה� יצורי� חיי� הפולטי� פחמ� 

בית עבור הרבה תלמידי� וחשוב לברר הנחה זו איננה אינטואיטי. דו חמצני בתהלי� הנשימה

ג� זרעי� : "ללא הנחה זו לא נית� לבצע מאוחר יותר את האנלוגיה. את תפיסותיה� בנושא

 ".כמו האד� ה� יצורי� חיי� הפולטי� פחמ� דו חמצני בתהלי� הנשימה

תלמידי� . תלמידי� רבי� טועני� כי מטרת הניסוי היא להוכיח כי זרעי� ה� יצורי� חיי�

פליטת (לבי� התצפית ) השריית� במי�( אינ� מקשרי� בי� הטיפול אותו עברו הזרעי� אלו

, אחת הסיבות היא שלא התלמידי� עצמ� ה� אלו שהתפיחו את הזרעי�). פחמ� דו חמצני

לכ� מומל� יו� לפני הניסוי לגשת ע� מגש הניסוי לכיתה בו התלמידי� .  אלא הלבורנטית

 .תהלי� הוספת המי� לזרעי�לומדי� ופשוט להראות לה� את 
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 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

 ?מהו החומר שאותו אנו נושפים: חלק א

). מ" ס2עד לגובה (תימול כחול -לפניכ� שתי מבחנות המכילות תמיסת מי� ובה מומס ברומו .1

 .צבע התמיסה כחול כהה ? מה צבע התמיסה

כלומר בנוכחות , )CO2(חמצני -חומר בוח� להימצאות הגז פחמ� דותימול כחול הוא -ברומו

 .חמצני צבע התמיסה משתנה-פחמ� דו

 .הצבע הופך לצהוב  ?איזה שינוי חל בצבע. נשפו באטיות בעזרת קשית אל אחת מהמבחנות .2

תשובה שתלמידים  ?כיצד אפשר להסביר את השינוי שחל בצבע התמיסה כתוצאה מהנשיפה .3

 . אשר נוכחותו בתמיסת הצבע גורמת לשינויCO2האויר שאנו נושפים מכיל : ענותיכולים ל

 אשר גורמת H2CO3חמצני במי� גורמת ליצירת החומצה -מבחינה מדעית נוכחות פחמ� דו

  .של המי� ובעקבות עליה זו לשינוי בצבע של החומר הבוח�pH-לעלייה ב

 

 ?כיצד משפיעים המים על זרעים: חלק ב

 זרעי� שהושרו במי� 20 זרעי שעועית יבשי� ובשנייה 20בראשונה . מבחנות מסומנות 2לפניכ� 

 . שעות24במש� 

   .הזרעים שהושרו במים גדולים יותר ?אילו הבדלי� קיימי� בי� הזרעי� שבמבחנות .1

הזרעים תפחו במים היות ומים חדרו  ?מהי לדעתכ� הסיבה להבדלי� שהבחנת� בה� .2

 . תאים שבהםל

-ק ברומו" סמ10הוסיפו לכל מבחנה . ת הוסיפו לשתי המבחנות מבחנה שלישית ריקהכע .3

 . דקות20סגרו כל אחת מהמבחנות בפקק והמתינו  .תימול כחול

 .חשוב לקבל כל השערה מנומקת. הסבירו? נסו לשער מה יתרחש בכל אחת מהמבחנות .4

 .  את תוצאות הטבלה דקות מהתחלת הניסוי וסכמו20 -התבוננו במבחנות כעבור כ .5

על איזו תצפית את� מבססי� ? היבשי� או אלו שהושרו במי�, אילו זרעי� נשמו מהר יותר .6

השערה זו מבוססת על כך שצבע . הזרעים שהושרו במים נשמו מהר יותר . את מסקנותיכ�

 .החומר הבוחן ישתנה בהן מהר יותר

חילוף חומרים מתרחש בנוכחות  ?מה חשיבות המי� לחילו� החומרי� המתבטא בנשימה .7

 .מים ולכן רק בנוכחות מים התרחש תהליך נשימה בזרעים וצבע החומר הבוחן השתנה

המבחנה הריקה היא מבחנת ביקורת לשינוי  .הסבירו? איזו מבחנה היא מבחנת ביקורת .8

לשינוי בצבע של המבחנה עם הזרעים היבשים היא מבחנת בקורת . בצבע של החומר הבוחן

 .עים התפוחיםהזר

כיצד . לקראת עונת הגשמי� החילזו� מתעורר לחיי�. חילזו� השדה מתכנס בקי� בקונכייתו .9

בעונת הגשמים החילזון  ?חילו� החומרי� של החילזו� ע� תחילת הגשמי�, לדעתכ�, משתנה

 .סופג מים מהסביבה ומתחיל בו תהליך של חילוף חומרים
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 .חילוף חומרים ?באילו מאפייני חיי� עסקנו בפעילות זו .10

חילוף חומרים לא יתקיים ? מה היא חשיבות המי� לפעילות הקשורה במאפייני חיי� אלו .11

 .ללא נוכחות מים

 
 ארגו� ידע

 ?כיצד תוכלו להסביר את שלמדת� בצורה הטובה ביותר לחבריכ� .1

הציעו לחוקרי� ניסוי כמותי .  שנה3000 שגיל� בקברי פרעוני� במצריי� נמצאו זרעי חיטה .2

 ניתן להשרות את הזרעים במים ולבדוק .שיבח� א� הזרעי� מתי� או מצויי� בתרדמה

או לחילופין .  האם מתבצעת בהם נשימה, כמו ברומו תימול כחול,באמצעות חומר בוחן

 .לתת להם להמשיך לנבוט ולהתפתח בנוכחות מים

 

 :סים לענות על שאלת מחקרם רבים מנבמחקרים מדעיי

האם קצב חילוף החומרים שונה בין זרעים שהושרו במים  ?מהי שאלת המחקר בניסוי זה .1

 ?לזרעים שלא הושרו במים

בודקי� כיצד משתנה אחד . בניסוי מדעי בודקי� כיצד מגיבה מערכת הניסויי� לשינויי�

 .משפיע על משתנה אחר

הוא נוכחות מי� בזרע ) הבלתי תלוי(ה המשפיע בניסוי שערכת� זה עתה המשתנ, לדוגמה

מכיוו� . הוא נשימת הזרעי�) התלוי(והמשתנה המושפע , הנובעת מהתפחת הזרעי�

, א� כ�. שהמשתנה נשימת זרעי� תלוי במשתנה נוכחות מי� בזרע הוא נקרא משתנה תלוי

 ? מושפע מנוכחות מי�' נשימה'כיצד מאפיי� החיי� : שאלת המחקר היא

השרנו את  ?השינוי שעשינו בניסוי זה בזרעי השעועית כדי לענות על שאלת המחקרמה  .2

 .הזרעים במים

מהשינוי בלבד ולא ) נגרמת(בכל ניסוי מדעי רוצי� לוודא שהתצפית שנצפתה בניסוי נובעת 

 .המרכיב בניסוי שתפקידו לעזור לנו בכ� מכונה בקרה. מגורמי� אחרי�

  .המבחנה שאליה לא נשפנו ?בקרה בחלק א של הניסויאיזה מהמבחנות היא מבחנת ה .3

 המבחנה ללא זרעים והמבחנה ? איזה מהמבחנות היא מבחנת הבקרה בחלק ב של הניסוי .4

 .עם הזרעים היבשים

 . בכל ניסוי מדעי רוצי� לוודא שהתצפית שנראתה מדויקת ולכ� אפשר להסיק ממנה מסקנות

 :�הגורמי� המשפיעי� על אמינות התצפית ה

א� . תימול כחול למבחנה-ק ברומו" סמ10בניסוי זה למשל הוספנו : טעות במדידה .א

הצבע שיתקבל במבחנה בתגובה לנשימת זרעי השעועית עשוי , תוסיפו מעט יותר

 . להשתנות

חמצני -זרע גדול של שעועית עשוי לפלוט יותר פחמ� דו: שינוי בתכונות הפריטי� הנמדדי� .ב

)CO2 (מאשר זרע קט� . 
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,  תצפיות לכל ניסוי3כדי לוודא שהתוצאות שקיבלנו בניסוי מדויקות מקובל לערו� לפחות  .5

על מנת להפחית את . הסבירו מדוע. ובתוצאות להציג את הממוצע של כל התצפיות שערכנו

השפעת חוסר הדיוק בניסוי ולוודא שהתצפית אכן נובעת מהשינוי שערכנו ולא מגורמים 

 . אחרים

את המשפטי� המתארי� את , באמצעות ִחצי�, התאימו? פקיד יש לכל מבחנה בניסויאיזה ת .6

 ).מה תפקיד�(לגור� שבודקת כל מבחנה ) מרכיבי הניסוי(מבחנות הניסוי 

 .'ב -– 4, 'ג -– 3, 'א –- 2, 'ד - 1 

 
 )23 -'עמ (4פעילות 

 ?מה חשיבות המים לפעילויות החיים

  :מטרת הפעילות

 .� מי� ליצורי� חיי� על פי סגנו� הלמידה של כל תלמידהבנות את הקשר ביל .א

לאפשר לתלמידי� שאינ� בדר� כלל שותפי� פעילי� בתהלי� הלמידה למצוא עניי� בנושא  .ב

 .דר� העיסוק בו בסגנו� למידה אישי

 
  :הערות והמלצות

מומל� מאוד לקרוא את המאמר . גרדנר ריבוי המשכלי� של תיאורייתפעילות זו מבוססת על 

 .1בנושא זה המופיע בנספח בסו� פרק 

 פעילויות על פי האינטליגנציה מהל� הפעילות תוצר הפעילות
תכנו� ניסוי  שיוכיח את הקשר 

. בי� גדילה התפתחות ומי�
הכנת הסבר באמצעות ו

תרשי� זרימה המתאר תהלי� 
 .נביטת זרע

בחינת מבנה נבט וניסיו� לזהות 
מיקוד . קשר בי� מבנה לתפקיד

 . ותפקידו בקליטת מי�בשורש

 לוגית מתמטית
 1פעילות 

הקשר בי� גדילה התפתחות ומי�

המתאר כתיבת סיפור קצר על 
מאפיי� החיי�  בי� את הקשר 

� . רבייה ומי� 

קריאת קטע על הקשר בי� רבייה 
 .ומי�

 לשונית
  2פעילות 

 הקשר בי� רבייה ומי�
הכנת שיר ראפ שישמש פס 

אשר יבטא את , קול לסרט
 ומ� של המי� בתהלי�מק

 .מפגש הזרע ע� תא הביצית

" ראו מי שמדבר"צפייה בסרט 
 זיהוי מקומ� של המי� בתהלי�

 .מפגש הזרע ע� תא הביצית

 מוסיקלית
 3פעילות 

 הקשר בי� תהלי� הרבייה למי�

  את הקשר בניית מודל המתאר
 . בצמחבי� מבנה תאי למי�

בחינת צמח בשמת ע� מי� וללא 
של המי� ודל בחינת המ. מי�

 .בתצלומי� שוני�בצמח 

 מרחבית
 4פעילות 

 הקשר בי� מבנה תאי למי�
הכנת הסבר המסכ� את 
 הקשר בי� מתאר את הקשר 

נוכחות מי� וחוש הטע� בי� 
 .והראייה

ייבוש הלשו� ובחינת טעימה בלשו� 
 .התבוננות בעי�. יבשה

 תנועתית
 5פעילות 

הקשר בי� תגובה לגירוי לבי� 
 .המי�
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 1 למידה דרך

 הקשר בין גדילה והתפתחות לבין מים

 . ועצי� ע� כמה נבטי� מאותו סוג צמח, לפניכ� מגש ובו זרעי�

 .תלשו בעדינות כמה נבטי� מהקרקע ונסו לזהות את מבנה הנבט

. השורש אוחז את הנבט בקרקע. זהו בנבט את השורש הבוקע נקב בקליפת הזרע וחודר מטה .א

 קליטת מים מהקרקע?  תפקיד נוס�הא� יש לשורש, נסו לשער

 ?הא� ה� פרצו לשמש או נותרו בקרקע). העלי� הראשוניי�(זהו את הפסיגי�  .ב

 .זהו את הנצרו� והעלי� .ג

 . נסו לתכנ� ניסוי שיתאר את הקשר שבי� גדילה והתפתחות לבי� מי� .ד

 .האם נביטת זרעים תלויה בנוכחות מים ?מהי שאלת המחקר בניסוי זה .1

בניסוי שאת� מתכנני� ומהו המשתנה המושפע ) הבלתי תלוי(מהו המשתנה המשפיע  .2

 .המשתנה התלוי הוא נביטת הזרעים, המשתנה הבלתי תלוי הוא נוכחות מים ?)התלוי(

מה היא הבקרה בניסוי , א� כ�? מדוע? הא� לדעתכ� חשוב שתהיה בניסוי בקרה .3

-ה בניסוי המתוכנן יכולה להיות איהבקר. חשוב מאד שתהיה בקרה בניסוי ?המתוכנ�

 .נוכחות מים

 ?כיצד תוודאו שהתצפית שתראו מדויקת ושאפשר להסיק ממנה מסקנות באופ� אמי� .4

  .אפשר לבצע מספר חזרות לניסוי או להשוות בין תוצאות של תלמידים שונים בכיתה

נמדוד את כמות  ?כיצד תנסו למנוע טעות במדידה או שינוי בתכונות הפריטי� הנמדדי� .5

 .המים שתנתן לזרעים במדויק

 

 2ידה דרך למ

 )1(הקשר בין רבייה לבין מים 

 :קראו את קטע המידע וענו על השאלות שאחריו

נסו לשער היכ� מתרחשת ההפריה בכל אחד . ציינו מספר דוגמאות ליצורי� החיי� במי� .1

 . או בגופם של היצוריםההפריה ביצורים אלה יכולה להתרחש במים. צפרדעים, דגים .מה�

נסו לשער היכ� מתרחשת ההפריה בכל אחד . ציינו מספר דוגמאות ליצורי� החיי� ביבשה .2

  .ההפרייה ביצורים אלה מתרחשת בתוך גופם של היצורים. צמחים, קרקל, אדם .מה�

של  מערכת הרבייה ?כיצד מובטח קיומה של סביבה לחה להפריה ביצורי� החיי� ביבשה .3

ההפרייה מתרחשת בגוף הנקבה ותאי הרבייה מועברים מיצור ליצור .  היא לחההנקבה

 .ומתלכדים בסביבה לחה

כך ניתן לשמור על סביבה לחה  ?ליצורי� החיי� ביבשה, מה� היתרונות בהפריה פנימית .4

  .הדרושה לתהליך ההפרייה וההפתחות
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גר האבקה עד לגדילת הצמח בעמוד הבא מופיע איור המתאר את מעגל החיי� של הצמח מגר .5

 .השל�

 .כתבו שתי עובדות חדשות שאות� למדת� מהתבוננות באיור .א

 .רשמו שתי שאלות לגבי התהלי� המופיע באיור .ב

 .רבייה ?איזה מאפיי� חיי� הודג� בפעילות זו .6

תהליך  .סכמו לעצמכ� את חשיבות המי� בפעילויות החיי� הקשורות למאפיי� זה•

 .בנוכחות מים בלבדההפריה מתקיים 

 

 3דרך למידה 

 )2(הקשר בין תהליך הרבייה לבין מים 

 .ועקבו אחר המתרחש בו" תראו מי שמדבר" הדקות הראשונות של הסרט 5 -התבוננו ב .1

נסו לזהות את המרכיבי� הלוקחי� חלק בתהלי� ההפריה וכתבו : צפו שנית בקטע הסרט .א

 .אילו ה�

 .בו אילו מהתהליכי� המופיעי� בו מתרחשי� בסרטקראו את קטע המידע הבא וכת .ב

נוכחות מים הכרחית  ?הא� לדעתכ� בשלב ההריו� יש למי� ולנוזלי� תפקידי� נוספי� .2

 .להתפתחות וגדילה של העובר

 .גדילה והתפתחות ?אילו מאפייני חיי� באי� לידי ביטוי בסרט זה .3

 

  4דרך למידה 

 הקשר שבין מבנה תאי לבין מים

 תצפית בצמחי בשמת: חלק א

אחד  :נסו לאפיי� במה דומי� שני הצמחי� ובמה ה� שוני�. לפניכ� שני צמחי בשמת .1

 .שניהם צמחי בשמת. הצמחים נבול

, אחד הצמחים לא הושקה במים ולכן הוא נבל ?ממה נובע לדעתכ� השוני בי� שני הצמחי� .2

 .בעוד שהשני הושקה ולכן הוא נראה בריא וזקוף

אשר צולמו במרווח של שישה ימי� מיו� , � שני תצלומי� של אותו צמח בשמתלפניכ .3

נסו לשער איזה קשר יש בי� צורתו החיצונית של הצמח לבי�  . שהופסקה השקיית הצמח

כאשר הצמח לא מקבל מים וממשיך לאבד מים לסביבה החיצונית הוא  .הפסקת ההשקיה

ים המסייעים לצמח להזדקף ולהראות כי המים הם אחד הגורמ, אינו יכול להשאר זקוף

 .מתוח ורענן
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 בונים מודל: 'חלק ב

החומרי� העומדי� . בפעילות זו עליכ� לבנות מודל אשר יידמה את שני הצמחי� שצפית� בה�

 .נייר דבק, שתי שקיות המופרדות לחללי�, כלי ע� מי�: לרשותכ�

  
 המודל יכול '?� בה� בחלק אמשק� המודל את הצמחי� שהתבוננת, לדעתכ�, באיזו מידה .1

ההתאמה לצמח נובעת ממציאותם של . להתאים לרקמת צמח אולם לא לצמח השלם

כאשר השקית . של רקמת הצמח אשר יוצרים מבנה הדומה למבנה התאי, החללים בשקית

מלאה במים בתוך החללים היא יכולה להשאר זקופה ובכך היא גם כן דומה לצמח 

 .ים במיםמושקה היטב שכל תאיו מלא

 ?באילו קשיי� נתקלת� במהל� בניית המודל .2

העתיקו . נסו לקשר את מרכיבי המודל ע� מרכיבי התופעה הטבעית שה� מדמי� .3

–- 5, 'ו–- 4, 'ב–- 3, 'א–- 2, 'ג - 1.למחברותיכ� והתאימו בי� האותיות למספרי�

 .'ה -–6, 'ד

היכ� . וזה שנראה חיוני) נראה נבול( זה שמצוי במצב כמישה -התבוננו שוב בשני הצמחי�  .4

 .המים נמצאים בתוך תאי הצמח וביניהם ?לדעתכ� מצויי� המי� בתו� הצמחי�

 .שבעמוד הבא' כדי להבי� היכ� מצויי� המי� בתו� הצמח בצעו את חלק ג

 

 היכן מצויים המים ביצורים חיים: 'חלק ג

מיינו את התמונות על פי . וני�לפניכ� ארבע תמונות המתארות צמח בארבעה סדרי גודל ש .1

רשמו את שמות הפריטי� מהגדול אל . גודל� האמיתי של הפריטי� המופיעי� בתמונות

 .מולקולות מים, תאי רקמת חיפוי של שרך, עלי שרך ,שרך .הקט�

 

 5רך למידה ד

 הקשר בין תגובה לגירוי לבין מים

 הקשר בין חוש הטעם לבין נוכחות מים בלשון: 'חלק א

. הניחו על קצה הלשו� היבשה כמה גרגירי סוכר. שו היטב את הלשו� בעזרת נייר טישיויב .1

 .לא ?הא� את� חשי� בטע�

 ניתן לחוש בתחושת טעם של חומרים המסיסים במים ?מה חשיבות המי� לתחושת הטע� .2

 .כאשר אנו מצונני� איננו חשי� בטע�. יש הנוהגי� לכרו� את תחושת הטע� והריח ג� יחד .3

סביבת האף  ?נסו לשער מה קיי� בא� המאפשר זאת? הא� למי� חשיבות ג� בתחושת הריח

 .לחה וללא נוכחות מים לא נוכל לחוש בתחושת ריח
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 הקשר בין חוש הראייה לבין נוכחות מים בעין: 'חלק ב

העי� מלאה ". רטובה"ודאי תבחינו כי העי� נראית , התבוננו מקרוב בעי� של חברכ� לכיתה .1

 . המורכב ברובו ממי�) הדומה לזכוכית(וזל זגוגי בנ

. המים מצויים בתוך התאים הבונים את העין וביניהם ?היכ� מצויי� לדעתכ� המי� בעי� .2

 .כמו כן מופרשים נוזלים מהעין החוצה ולכן גם הסביבה החיצונית לעין היא לחה

 . ורלנוזל זה בעי� חשיבות מרובה לתחושת הראייה במיקוד קרני הא .3

 .נסו לשאול שתי שאלות לפחות על הקשר שבי� חוש הראייה לבי� נוכחות מי� בעי� 

 .תגובה לגירוי ?באיזה מאפיי� חיי� עסקנו בפעילות זו•

 .סכמו לעצמכ� את חשיבות המי� לפעילויות חיי� הקשורות במאפיי� זה•

 

 ארגון ידע

 ?מה חשיבות המים לפעילויות החיים

 . הטבלה שלמטהבקשו מהמורה צילו� של .1

 . על כל קבוצה לסמ� בטבלה את מאפיי� החיי� התלוי בנוכחות מי� שבו עסקה .2

 .ל כל קבוצה לכתוב בטבלה איזו תצפית הובילה אות� לכל מסקנהע .3

 
 חילוף חומרים

זרעים מותפחים במים שינו את צבע תמיסת החומר הבוחן מהר יותר מזרעים : תצפית

 .רעים כלל לא שינה את צבעו במהלך הניסויחומר הבוחן ללא זה. יבשים

 . תהליך הנשימה בזרעים מתרחש בנוכחות מים בלבד:מסקנה

 גדילה והתפתחות

ללא מים לא מתרחשים . מתפתחים וגדלים בנוכחות מים, זרעים נובטים: תצפית

 .התהליכים הללו

 .גדילה והתפתחות מתרחש בנוכחות מים בלבד,  תהליך נביטה:מסקנה

 רבייה 

 . המפגש בין תאי זרע לתאי הביצה מתרחש בסביבה מימית:פיתתצ

 . תהליך ההפריה מתרחש בנוכחות מים:מסקנה

 מבנה תאי

 . מים הממלאים חללים בשקית נילון מייצבים את צורתה של שקית ניילון:תצפית

 .למים בצמח יש תפקיד בייצוב צורת הצמח :מסקנה

 תגובה לגירוי

 .פשר לחוש בטעם של גרגרי סוכר כאשר הלשון יבשה אי א:תצפית

 . תחושת הטעם יכולה להתקיים רק בנוכחות מים:מסקנה
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 תיאוריית ריבוי דרכי הבינה של גרדנר

 .עודד ב	 מנח� וניר אוריו	, אורית ב	 צבי אסר�

 

.בני אדם שונים זה מזה

שורשי השוני נעוצי� בשוני . בני אד� שוני� זה מזה"

במידה . ובהבדלי� בחשיבה ובעיבוד הרגשות של כל אחד

רבה אנו כה שוני� זה מזה מפני שאנו ניחני� בצירופי� 

סבורני  שלכל הפחות , א� נכיר בזאת. ל בינותשוני� ש

יהיה לנו סיכוי טוב יותר להתמודד ע� הבעיות הרבות 

 הווארד גרדנר" שאנו נתקלי� בה�

 של המושג בינהתהתפיסה הקלאסי
1

 הייתה קשורה בראשיתה בניסיונות לנסות ולנבא את 

, הבינה הראשוני�פיתחו בצרפת את מבחני בינה וסימו� . הצלחת� של לומדי� בבית הספר

בינה היא , על פי תפיסת� של בינה וסימו	. מבחני� שמיינו לומדי� לבתי ספר רגילי� ומיוחדי�

רמת הבינה . יכולת בסיסית של שיפוט וחשיבה הגיונית המאפשרת הסתגלות לנסיבות החיי�

 רמה יחסית לרמה הנורמטיבית של בניבנקבעה על סמ� יכולת הלומד לבצע בהצלחה משימות 

 . דר� הבדיקה של הבינה התמקדה בבדיקת כישורי� לוגיי� מתמטיי� ומילוליי�. גילו

, הא� בינה היא אומנ� כושר אחד: תיאוריות מאוחרות יותר בתחו� חקר הבינה עסקו בשאלה

 ?או מכלול של כשרי�

 של דרכי הבינה היא תיאוריית ריבוי הלומדי� לגישה המתמקדת על השונות שבי	 בולטת דוגמה

של בינה " מסורתי"ה) אינטליגנציה( תפיסה ביקורתית של מושג הבינה מתו� יוצא גרדנר. גרדנר

 בה� אנשי� בעול� כולו האופני�תפיסתו נבנתה על סמ� ידע על .  תפיסה חלופיתוהציע , וסימו	

 התמודדויות של אנשי� ע� לבחו	גרדנר בחר . מפתחי� כשרי� שיסייעו לה� במהל� חייה�

מלחי� המפתחי� ,  כספי�וניהול כישורי מסחראותנטיי� כמו סוחרי� שמפתחי� מצבי חיי� 

מידע על אנשי� מתרבויות שונות ועל סוגי� שוני� כוללי� גרדנר מחקריו של . 'כישורי ניווט וכד

 החלי� באנשי� ובבעלי חיי� מ	 כאשר מאמני� אות� בשינויי�הוא התבונ	 . של בעלי חיי�

ו כ	 הוא בדק את ההתאמה בי	 תוצאות של מספר מבחני� כמ.  שוני�כשרי�בלמידת 

 עיקר מחקרו של גרדנר היה בעל אופי איכותני . מגוו	 רחב של כשרי�הבודקי�פסיכוטכניי� 

 .איסו� מידע וניתוחשיטות לאבל הוא כלל מיגוו	 רחב של 

1
 . בעבודה זו המילה בינה מתייחסת למושג אינטליגנציה 
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 ?בינהמהי 

 :הגיע גרדנר למסקנה כי, שאס� המידע בעקבות

 . במסגרת קהילה או מער� תרבותי מסוי�"תוצרי�"ר בעיות או ליצור הנה היכולת לפתובינה   

 היכולת  היא  לפתור בעיההיכולתא� ננסה להבי	 את הגדרתו של גרדנר נוכל לאמר כי 

 ע� בעיה או להתמודד ,  את הדר� המתאימה להשגת מטרה מסוימתלמצוא, המאפשרת  לאד�

 .)' וכומכשירלתק	 , לקטעלמצוא כותרת (מסוימת 

 תוצר הוא אופ	 הקליטה והעברת ידע או ביטוי עמדות.  ליצור תוצרלעתי� יכולת זו מביאה 

מוצר עיצוב , יצירה פילוסופית, כתיבת תיאוריה מדעית (מסוימתורגשות במסגרת תרבות 

ותהלי� פתרו	 ,  של תוצרי� רצו� בדר� כלל התמודדיות ע� בעיותיצירהתהלי� ; )' וכדשימושי 

 .יצירת התוצרל לעתי� בעיות המובילה

י "וכי ה	 נבדלות זו מזו ע, כאלו) שנית	 לאבח	 אות	( כמה יכולות מובחנות ישנ	 מצא כי גרדנר

הוא טע	 שנית	 לראות כי יש כמה . 'וכדשפה , לוגיקה, מוסיקה –כמו , התחו� שבו ה	 מתבטאות

יומי ויוצרות תמהיל %�דרכי בינה אלה מצטרפות זו לזו בתפקוד היו. שונות זו מזודרכי בינה ה

 הייחוד האישי אינו תוצר של .המאפשר דרכי פתרו	 בעיות ויצירת תוצרי� מגווני� וייחודיי�

תוצרי� המיוחדי� ב המתבטאות בינהאלא תמהיל ייחודי של מספר דרכי , דר� בינה שלטת אחת

 .לפרט

 :נית	 לאמור כי כל דר� בינה צריכה לעמוד בתבחיני� הבאי�

 .ציור ועיסוק במספרי�, תנועה, דיבורלמשל כמו , ה מער� מוגדר של פעולות לזהות בנית	.1

 יכולת –למשל ( תהיה מופעלת על ידי מער� גירויי� פנימיי� או חיצוניי� מסוג מסוי� היא.2

 ).י מלי�"יכולת מילולית מופעלת ע, צלילי�מוסיקלית מופעלת על ידי 

 ).מלי�, וי�תו, מספרי�( קשורה למערכת של הצפנה בסמלי� היא.3

לצרכי� . הפוטנציאל האנושי עיקרו בפתרו	 בעיות ויצירת תוצרי� בסביבה טבעית ורבת הקשר

את טווח האפשרויות של , על פי גרדנר, דרכי בינה אלו מכסות. דרכי בינהאלה קיימות שבע 

ה בינ, בינה  מוסיקלית, בינה מרחבית, בינה לשונית, בינה לוגית מתמטית: הפוטנציאל האנושי

 חשוב ביותר שנוקיר ונטפח את מיגוו	 .אישית�אישית ובינה  בי��בינה תו�, תנועתית�גופנית

 .  האנושיות על צירופיה	 השוני�דרכי הבינה

 
 תכונות דרכי הבינה

. שכל בינה קשורה למערכת סמלי� מובהקת ודרכי ייצוג ידע, אחד העקרונות שגרדנר הציג הוא

 שפות פונטיות % לשוניתלשונית; שפת מחשב, אלגורית�, ות מתמטיות  נוסחא%לוגית מתמטית : לדוגמה

ההבנה . קוד מורס,  תווי�% מוסיקליתמוסיקלית; קולנוע, קומיקס,  כתב ציורי�  %%מרחבית מרחבית ; )למשל עברית(

כי כל בינה קשורה למערכת סמלי� מובהקת ודרכי ייצוג ידע חשובה בפיתוח אסטרטגיות הוראה 

 .	 לומדי�הלוקחות בחשבו	 את השונות בסגנו	 בי
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ורוב האנשי� , הבינה המרובות קובעת כי לכל אד� יש את כל שבע סוגי דרכי הבינה תיאוריית 

. התמהיל האישי הוא שיוצר את הייחוד האישי.מסוגלי� לפתח כל בינה לרמת כשירות מספקת

 מובילות יתפתחו מאוחר יותר ויבנו את ייחוד הפרטבינות אות	 . בתמהיל זה יש בינות מובילות

הביטוי לכישרו	 הוא ". כישרו	"ייחוד זה יתבטא במה שאנו קוראי� . ויכולתו לפתור בעיות

  . העדפת הפרט לשימוש בסמלי� ודרכי ייצוג הידע של אותה בינה

 : מתפתחת בארבעה שלבי� בינה כל

 צלילי�כמו הבחנה בי	 ,  ראשוניי� של יכולת גסה של זיהוי דפוסי� בתחו� המיועדגילויי�.1

 .קה או בי	 מילי� בשפת הדיבורבמוזי

 .שהוזכרו מערכות של סמלי� הקשורי� לגירויי� או לדפוסי� קליטת.2

 . הופכי� לשפה של סימני�הסמלי�.3

 .בתחומה ההתבגרות הבינה הופכת לכוח מניע לחיפוש אחר עיסוק או מקצוע ע�.4

 . דר� הבינה היא ביזורית וקונטקסטואלית מטבעה

 �שהפעלת הבינה תלויה לעתי� קרובות באמצעי� סביבתיי� המושג ביזוריות מתייחס לכ

לדוגמה הפעלת בינה מרחבית תשתכלל תו� כדי לימוד מקצוע . המרחיבי� את יכולת הביטוי

האד� בעל בינה זו ישתכלל וייל� ככל שיכיר אמצעי� תומכי החלטה . הניווט והשימוש במפות

 . תחו�

. טאת בזיקה לתרבות בה היא מתפתחתבמושג קונטקסטואליות הכוונה היא שיכולת מתב

י	 המכיר סוגי מוסיקה רבי� בעול� יתפתח אחרת ממוסיקאי יאור%לדוגמה מוסיקאי בר

  .אסקימוסי המכיר רק מוסיקה אסקימוסית

 
 המרובותהבינה תיאור דרכי 

  לשונית הבינה הדרך

פה הכתובה  של יכולת זו הנה הששפתה. יכולת ליצור בתחו� המילוליבינה זו מתבססת על 

 .המדוברת

יכולת לתפעל דקדוק . בכתב ובעל פה, יכולת להשתמש במילי� בצורה אפקטיבית: תיאור

) שימוש לש� זכירה(מנמוניקה ;  רטוריקה; סמנטיקה; פונולוגיה; ותכונות מבניות של שפה

)שימוש בשפה לש� עיסוק בשפה(שפה %ומטא

 שפות %מערכות סמלי�. תפקוד של שפהמשמעות ו, מבנה, רגישות לצליל: מרכיבי� יסודיי�

)למשל עברית(פונטיות 

.עיתונאי, בלש	, נוא�,  סופר%מצבי יעד גבוהי�

)מרכז ברוקה ואזור ורניקה( אונות מצחיות ורקות שמאליות %מערכות מוח

.פקס ודואר אלקטרוני, דיאלוג, נאו�, עיתונות, שירה,  נרטיב%דר� ביטוי תרבותית

 ע� עליית התקשורת החזותיתבחשיבות ידה ירכיו� יש  %חשיבות
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 מתמטית - לוגיתבינה

שמתבטאת בראיית קשרי� לוגיי� בי	 ,  בעיה או של תופעהשלהרגישות לאספקט הצורני 

 . בעקבות כ�נוסחאותמשתני� וביכולת לנסח 

אותיות ושילוב של , מספרי�( מערכות סימני� משלה	 ושפות משלה	 ולמתימטיקה ללוגיקה

 ). שניה�

לחשוב בצורה  הגיונית ומסודרת הנבנית .  יכולת להשתמש במספרי� בצורה אפקטיבית%תיאור

. פונקציות והפשטות אחרות, דפוסי� לוגיי�,  הקשרי� לוגיי�%על

יכולת לטפל בשרשראות חשיבה ;   רגישות לדפוסי� לוגיי� או מספריי�%מרכיבי� יסודיי�

.ובחינת השערות, חישוב, ההכלל, היסק, סיווג, יכולת מיו	; הגיוניות

.שפת מחשב, אלגורית�,  נוסחאות מתמטיות%מערכת סמלי�

.מדע	, חוקר, מתמטיקאי,  מדע	%מצבי יעד גבוהי�

. אונות בהמיספירה השמאלית%מערכות מוח

, שיטות סיווג, שיטות מדידה ומניה, תיאוריות מתמטיות,  תגליות מדעיות%דרכי ביטוי תרבותיות

.סטטיסטיקה

 . עולה ע� השפעת הטכנולוגיה והמחשבכיו�  %יבותחש

 

   מרחביתבינה

זוהי יכולת שתבוא .  פתרו	 בעיות מ	 הסוג המרחביהמאפשרותהיכולת ליצור מפות דמיוניות 

באומד	 , בעיצוב מוצר, מט%במשחק שח,  ציור או פיסולבתכנו	, לידי ביטוי בהתמצאות במרחב

 .שפת המפות, השפה הטופוגרפית: פה משלה זו שליכולת. 'מרחקי� וממדי גו� וכו

נווט , צייד, כצייר(היכולת לתפוס במדויק את העול� החזותי מרחבי ר� בינה זו היא ד: תיאור

, למתאר, לקו, בינה זו כרוכה ברגישות לצבע). אמ	 או ממציא, כאדריכל(ולבצע העברה , )'וכו

 גרפית רעיונות חזותיי� או מרחביי� היא כוללת את הדימיו	 לייצג. לצורה וחלל וליחס ביניה�

. ולהתמצא בה�

 .  יכולת לתפוס את העול� החזותי ולעבדו%מרכיבי יסוד

.קולנוע, קומיקס,  כתב ציורי�%מערכת סמלי�

. במאי, מורה דר�, נווט, אדריכל,  אמ	%מצבי יעד גבוהי�

. איזורי� אחוריי� בהמיספירה הימינית%מערכות מוח

.המצאות, תכניות ארכיטקטוניות, שיטות ניווט,  יצירות אמנות%ותדרכי ביטוי תרבותי

 .עולה ע� התפתחות התקשורת החזותיתכיו�  –חשיבות 

 

תנועתית- גופניתבינה

. 'החלקה וכד, או ריקוד, למשל,  הנדרשי� לש� משחק בייסבולתנועהבעלי כשרו	 טבעי למערכי 

 ).כמו שיש למוסיקה(עה שפה משלה לתנו.  בתנועות הגו�גבוההמדובר על יכולת שליטה 
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אתלט , פנטומימאי, כשחקו( מומחיות בשימוש בגו� כולו כדי להביע רעיונות ורגשות %תיאור

אינליגנציה זו כוללת ). מנתח, מכונאי, פסל(או תבונת כפיי� ביצירת תוצרי� ועיבוד� ) ורקד	

כוח , זריזות כפיי�, מהירות, קואורדינציה, כישורי� פיסיי� מיוחדי� כמו יכולות שיווי משקל

.גמישות  ויכולות מישוש

. יכולת לשלוט בתנועות גו� ולטפל בהצלחה בחפצי�%מרכיבי� יסודיי�

.שפות סימני�,  כתב ברייל%מערכת סמלי�

.פסל, רקד	,  אתלט%מצבי יעד גבוהי�

.קליפה מוטורית,  קט	 מוח%מערכות מוח

.צורות מחול, ביצועי ספורט,  מיני מלאכה%הערכה תרבותית

 ספורטעיסוק חשיבות בכל  האמור לכיו� , רבה בתקופה החקלאיתהיתה חשיבות  %חשיבות

 כמקור בידור והנאה

 

בינה מוסיקלית 

 יכולת , למקצבי�הענות – מתגלה בגיל צעיר והיא כוללת קרובותיכולת מוסיקלית שלעתי� 

 .יכולת נגינה, שירה

בינה זו כוללת . לעבד ולבצע, להבחי	 ולברור ביניה	,  היכולת לתפוס צורות מוסיקליות%תיאור

אינטואיטיבית , יש בה הבנה כוללנית. לנימה ולגוו	 הצליל, למלודיה, לגובה צליל, רגישות למקצב

.או הבנה  אנליטית טכנית או שתיה	

הוקרת צורות שונות של הבעה . גוו	, גובה צליל, יצור ולהוקיר מקצב יכולת ל%מרכיבי� יסודיי�

.מוסיקלית

.קוד מורס,  תווי�%מערכות סמלי�

.מבצע,  מלחי	%מצבי יעד גבוהי�

 אונה רכתית ימינית%מערכות מוח

.הקלטות, ביצועי�,  יצירות מוסיקליות%הערכה תרבותית

 .חשיבות כגור� הנאהקיימת ג� . פ”בתקופה של התרבות בעבמיוחד רבה כיו�  %חשיבות

 
 אישית -בינה תוך

ללמוד את דפוסי תחושותיו ,  סדר ברגשותיו ובמחשבותיולעשותמדובר על היכולת של אד� 

יכולת זו מאפשרת פתרו	 בעיות בתחו� הרחב של היחסי� . התנהגותוולהשפיע על ידי כ� על 

ויש לה , מויי� עצמיי� ודימויי הזולת התו� אישית מתבססת על שפה של דיהבינה. אישיי�%הבי	

 . 'תחושות וכד, דמיונות, רגשות, מחשבות:  משלהתקשורת

בינה זו כוללת .  ידע עצמי והיכולת לעבוד תו� התאמה והסתגלות על בסיס ידע כזה%תיאור

, מודעות להלכי רוח פנימיי�; ראייה מפוכחת  ומדוייקת של האד� את יכולותיו ומגבלותיו

.משמעת עצמית ויכולת הערכה עצמית. מזגי� ומשאלות, יעי�מנ, כוונות
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? מה זה בשבילי %האמירה: איפיו	

.קוגניטיבית%יכולת מטה.  ידע של האד� את יכולתו ומגבלותיו%מרכיבי� יסודיי�

).יצירה, חלומות( סמלי העצמי %מערכות סמלי�

.פסיכוטרפיסט,  מנהיג דתי%מצבי יעד גבוהי�

.מערכת לימבית, אונות דופניות,  מצחיות אונות%מערכות מוח

.פסיכולוגיה, פילוסופיה,  דתות%הערכה תרבותית

 . הכרעה בי	 אפשרויותבעיד	 פלורליסטי הדורש הופכת להיות מורכבת יותר ,  רבה%חשיבות

  

אישית- ביןדרך בינה

דרשת זוהי יכולת הנ. תחושותיו וצרכיו, רגשותיו, ציפיותיוהיכולת להבי	 את הזולת על 

תקשורת מילולית : ליכולת זו שפה משלה. 'וכדמורי� , פסיכולוגי�,  דתמנהיגי –במקצועות כמו 

 .ובלתי מילולית

רגישות להבעות . מניעי� ורגשות של אנשי� אחרי�, כוונות,  היכולת להבחי	 במצבי רוח%תיאור

הגיב לה� בדר� יכול הבחנה בי	 סימני תקשורת בי	 אישית ויכולת ל. קול ושפת גו�, פני�

.מעשית

.מניעי� של אחרי� ולהגיב כיאות, מזגי�,  יכולת הבחנה בהלכי רוח%מרכיבי� יסודיי�

?אתה רוצה לדבר על זה %האמירה : אפיו	

.איתותי קול,  שפת גו�%מערכות סמלי�

.מדרי� מורה, מנהיג פוליטי,  יוע,%מצבי יעד גבוהי�

רכת הלימבית אונות מצחיות ורקתיות והמע%מערכות מוח

.עבודת צוות, קבוצות תמיכה,  מוסדות חברתיי�%הערכה תרבותית

 . חשיבות עולה ע� עליית כלכלת השירותי�%חשיבות

 

 : מדבר גרדנר על שתי בינות אפשריות נוספותהאחרונות בשני�

 המוסרי תו� הבנת המשמעויות המוסריות של בתחו� היכולת לפעול באופ	 ייחודי : מוסריתבינה

 אלו קולטי� בחדות יוצאת דופ	 משמעויות אנשי�גרדנר דיווח כי . י� על כל רובדיה	מעש

 . ערכי� ולעצב מציאויות לאור	להנחילוכ	 מונעי� בדח� ', טוב ורע'ערכיות של 

היכולת לחוש בשינויי� , על כל רזיה, טבעית יכולת להיות קשוב לסביבה :נטוראליסטית בינה

,  זו מסוגלי� לשרוד זמ	 רב ביערות או במדבריותבינהבעלי . קרבי� ולהתאי� עצמ� אליה�

 . אורחות החיי�אתבמקומות בה� הטבע מכתיב 
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  להוראהמשמעות ה

רוב העיסוקי� .  ייחודי לו המשפיע על עיצוב אישיותו והתנהגויותיובינות אד� הרכב לכל

ת על ידי ההרכבי� הרב גוניות העצומה בעיסוקי� ובמקצועות מוסבר.  מבינה אחתיותרדורשי� 

 . של בינות אצל בני האד�השוני�

 האד� אינה תלויה רק בירושה הביולוגית שלו אלא ג� בסוציאליזציה של הכשירות רמת

� כשירויות אילו – אד� קובעת ג� כיצד תטופח בו כשירות נתונה וכ	 שלתרבותו . ובחינו

על כשירות גבוהה בתחומי�  מעידה אינהרמה גבוהה של כשירות בתחו� אחד . תודגשנה יותר

 .אחרי�

נית	 לשפר כל בינה על ידי חשיפה .  יכול להסביר ג� את השונות בלמידההבינות בהרכב השוני

 מיוחדי� האומדי� את הבינה של כל מבחני� ג� לבנות נית	.  ועל ידי אימו	מתחומהלגירויי� 

ל כשריו של הילד  נות	 תמונה מדויקת עאינותחו� שיבואו במקו� מבח	 כולל שלמעשה 

 . בתחומי� השוני�

לכ	 מומל, כי .  מודע לכ� שילדי� שוני� זה מזה בהרכב הבינות שלה�להיות צרי� המורה

הגיוו	 יכול להבטיח הנעה מוגברת של .  ובדרכי הוראהבחומרי�  מגווני�שיעורי�המורי� יבנו 

 .  תלמידי� בחומריותר

ד ולעודד� לבטא עצמ� בתחומי� בה� ה�  התלמישל  את נקודות החוזקלאתר יוכל המורה

נמצא שבתוכניות לימוד בה	 ניתנת לילד אפשרות לבטא עצמו על ידי .  לטובהלהתבלטעשויי� 

ובתוכניות בה	 הסביבה מכירה באיכויותיו הייחודיות ,  המפותחות יותר שלוביכולותשימוש 

כמו . חות מפותחות אצלויהיה הילד יותר פתוח לפתח את היכולות הפ,  הכרה על כ�לוומראה 

נית	 להסביר לו את הנושא על ידי שימוש במערכות ,  ילד מתקשה בתחו� מסוי�כאשר, כ	

 . שבו הבינה שלו מפותחת יותר,  אחרמתחו�אנלוגיות 

 בינות המורי� במגוו	 הבינות והרכביה	 אצל תלמידיה� מאפשרת לה� לחזק של כי הכרה נראה

 וייחודו צדדיותבססות על האחרות ובעיקר להכיר בילד על כל לפתח חלק מה	 על ידי ה, שונות

 .עצמי טובי� לצמיחה ולמיצוי תנאי�וכ� לאפשר לו 

 :עיקר התקווה לשינוי מתמקד בגורמי� הבאי�

 

 ללמידה) מוטיבציה(הגברת ההנעה . א

 התקווה היא כי נית	 יהיה לאתר בכל תלמיד תחו� בו הוא בעל יכולת גבוהה בהשוואה לממוצע

הצלחה . תחו� זה יפותח וישוכלל ובכ� יהפ� התלמיד למצוי	 יחסית לחבריו ולסביבתו. האנושי

באשר לכוחותיו בתחו� , לפחות, להערכה מחודשת ודימויו עצמי, זו יכולה לגרו� אצל התלמיד

 . המסוי� יכול להתחזק
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או לנסות שוב אמונתו בכוחותיו יכולה להבי, וכ�, תקוותנו היא כי א� יחול שינוי בדימויו

כ� יתכ	 ובסופו של התהלי� יעלו א� הישגיו .  העיוני–" מתמטי%לוגי"התמודדות ע� הצד ה

 . הלימודיי�

� :המעגל דלעיל עשוי לפעול בכיוו	 ההפו

 למידה>%%%%מגביר מוטיבציה>%%%%הצלחה >%%%%דימוי עצמי מתחזק 

%נוי בדימוי העצמי הוא ברהרי שהשי, אול� ג� א� הישגיו ישארו כפי שהיו לפני ההתערבות

 .ברכה בפני עצמו

 

  הלימודים בבתי הספרבתוכנית שינוי. ב

בעוד רוב , מתמטית%לשונית ולוגית:  על שתי בינותמוש� כיו� הדגש העיקרי בבית הספר 

חשוב ליצור תוכניות לימודי� . יו� דורשי� הרכבי� שוני� של בינות%היו�העיסוקי� בחיי 

, ספרב נוצרו כמה בתי "יש לציי	 שבארה. תר של כל סוגי הבינות פיתוח רחב יוהמאפשרות

זהו מקרה ייחודי ). 1992, גארדנר(מסגרות ותכניות לימוד המושתתי� על עקרונותיו של גרדנר 

, גרדנר הציע כי על מנת לייש� את התיאוריה.  שזכתה למגוו	 רחב של יישומי�תיאוריהשל 

לאפשר יצירת , פשרי� ייצוג של מגוו	 מערכות סמלי�לערב תלמידי� בפרוייקטי� שמא: מומל,

קבוצות פרוייקט אשר מזמנות תלמידי� לעסוק בתחומי� ובמערכות סמלי� אליה� התלמידי� 

 .מרגישי� קשר מיוחד ולהביא מגוו	 רחב של מערכות סמלי� לתו� תחו� תוכ	

 

  ההערכה בכיתהבדרכי שינוי. ג

לא רק בחינות (ולייש� את החומר , הראות את אשר למד מגוונות לילד להזדמנויות מומל, לתת 

;  שונות בה	 תבוא לידי ביטוי יכולת מתמטיתמשימותתכנו	 וביצוע של , למשל). של נייר ועיפרו	

 להעמיד את אמורות הערכה גישות.  בהדרכת המורהשהתלמיד תיק עבודות %שימוש בפורטפוליו 

 יתרהיא יכולה לאפשר בכ� , אימה לממדי הילדכאשר ההערכה מת. התלמיד במרכז על כל ממדיו

 .הצלחה וצמיחה אינדיווידואלית

 

 סוף דבר

 מדי�ונראה כי גישתו של גרדנר מהווה פריצת דר� בכל האמור להתאמת תוכנית לימודי� לל

שיותו ומכוונת את המורה להתאי� יגישה זו מעמידה במרכז את הלומד על כל מימדי א. שוני�

 . אקלי� הכיתה לכאלה המאפשרי� צמיחה אינדווידואלית אותנטיתאת ו ,את סביבת הלמידה

לבחו	 את על מנת בראשיתו ויש צור� בבחינות מדוקדקות רבות מצוי נראה כי יישו� הגישה 

 . מידת השפעתה על מערכות חינו� בעול�
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