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 :הספר-כולן מצוות בית, מובילות הפרויקט
 מחנכת ד - פילרגאולה 

 רכזת תקשוב -אורלי חורין 
 מחנכת ד -לוי -מור שמר
 מורה למחשבים -רוני לנדאו 

 1 !שחור על התמיכה והעצות הטובות-תודה לדנה פישר



 מטרות הפרויקט    
 
 

 להכיר את האזור בו אנו חיים תוך שילוב תחומי דעת  . 1
 .שונים

 לסגנונות  עדכניות ומותאמות , ללמוד בדרכים מגוונות .2
 .תלמידנולצרכים וכישורים שונים של למידה 

ובהוראה  מקוונים בלמידה -להכיר ולשלב כלים דיגיטליים .3
מנחילים בבית  אנו אותם  21 - כחלק ממיומנויות המאה ה

 :ובהם, הספר
 .מקוונתזימון התנסות משמעותית בלמידה שיתופית . 1.3
מחברת  - תיעוד תהליך ותוצרים בכלים מקוונים. 2.3

 .  דיגיטלית

 עמק החולה שלנו
 

2 



 
  תלמידי כיתות ד 
הספר -תלמידי בית 
  הצוות 
 ההורים 
הקהילה 

 עמק החולה שלנו
 קהל היעד  
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 הפעילותמהלך    
 

 

 

 החולהעמק במסגרת הכיתה על למידה . א
 
 גבולות טבעיים -גבולות האזור . 1
 אפריקני-השבר הסורי -היווצרות העמק . 2
 נחלים ומעיינות -מקורות המים . 3
 בעמקההתיישבות  -ההיסטוריה . 4
 ייבוש האגם והביצה ותוצאותיו. 5
 

 "Mindomo"תכנת  -מפת מושגים 

 עמק החולה שלנו
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 :שלבי העבודה. 1.ב
 

 נתוןשאלת שאלות מתוך מידע אינטרנטי . 1
 שוניםאיתור מידע רלוונטי ממקורות אינטרנטיים . 2
 עיבוד והפקה של מידע חדש  . 3
  Google Docs -משותפת ב הכנת מצגת . 4

 למסלול טיולהמלצה . 5
 האחרותחידון לקבוצות . 6

 עמק החולה שלנו
 הפעילותמהלך  

 קבוצתיתהרחבת נושא בעבודה . ב
 פעילות שיתופית מקוונת
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 :הערכה ומשוב, הפצת הידע. 2.ב
 

 ידי התלמידים והמורים-הערכת הפרויקט על. 1
 הצגת התוצרים בערב משותף עם ההורים. 2
 משוב ההורים. 3
 

 :שתי הערות חשובות
כל זוג טייל עם הוריו באתר הנבחר 
 להצגת התוצרים ותאור התהליך אתרהוקם 

 עמק החולה שלנו
 

 מהלך הפעילות
 המשך -הרחבת נושא . ב
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 דף הבית של האתר
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 המשך



 דוגמה לתוצר
 מאת בר ונגהאגמון החולה מצגת על 
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 הבנות מהתהליך     
 

 העבודה המשולבת מיומנויות מידע ומדיה מעודדת. 1

 .סקרנות והתלהבות בקרב התלמידים, הנעה
 

בשפה  מחייבת שימוש חזותי המצגת כתוצר . 2
 .  וברורה וניסוח מדויקתמציתית 

 

השימוש במדיה הדיגיטלית מאפשר קבלת תוצר  . 3
 "(.  מילים חמות)"למידה עשיר ובעל רבדים 

 עמק החולה שלנו
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 המשך   -הבנות מהתהליך         
 

 

 

משתפת מחייבת את  -העבודה בסביבה מקוונת. 4
האינטרנטי הצוות להתמודד עם מיון המידע 

 .  והתאמתו לתלמידים
 

הווירטואלי מאפשר שיתוף  במרחב השימוש . 5
והמורים בכל  התלמידים פעולה ועבודת צוות של 

 .הרמות
 
פעילות  מאפשרת  Google Docsבכלי העבודה . 6

 .זמן ומקוםמגבלות ללא 

 עמק החולה שלנו
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 נושאים למחשבה         
 לקראת הפרויקט הבא        

 
יש לערוך בדיקה מתמדת ולהפעיל שיקול דעת  1.

-לגבי הערך המוסף של הטכנולוגיה להוראה
 .למידה

 

 מה מידת החופש הניתנת לתלמידים כדי, להחליט. 2
 .לאתר את המידע וְלַמְינו    

11 

 עמק החולה שלנו
 



 !תודה על תשומת הלב
 
 
 

 אורלי חורין
 "הגליל-מבוא"הספר -בית

 2013יוני , ג"תשע
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 עמק החולה שלנו
 



 

 

   .ה ונגה בר
  גאולה 'ד כיתה

 הגליל מבוא ס"ביה
 2013 יוני

  החולה אגמון



 החולה אגמון
 באגם .האגם היה שבו במקום החולה בעמק נמצא האגמון
 .נכחדו מהם שחלק מיוחדים ח"ובע צמחים היו ובביצה

 ידי על שנגרמה הקדחת ממחלת סבלו בעמק התושבים
 .האנופלס יתושי
 ואת הביצה את ייבשו הקודמת המאה של החמישים בשנות
  ,התברר יותר מאוחר .האגם

  לבעיות גרם שהייבוש
  שלא הכבול אדמתב

  לחקלאים אפשרו
  חלקים לעבד להמשיך
 .שיובש מהשטח

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%9C


  ההצפה פרויקט מטרות

 :היו מטרותיו.  1994בשנת התחיל הפרויקט
 התהום מי מפלס על שליטה באמצעות הקרקעות שיקום .א

 .בקיץ יתייבש ולא בחורף ינוקז שהשטח באופן
  מים של זרימה מניעת .ב

   רעילים בחומרים עשירים
  .לכינרת הזורם לירדן
  פוגע הכינרת מי זיהום

 .שבה ובצומח בחי
 .תיירות פיתוח  .ג

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D


 באגמון הצומח

 מים ,עמוקים מים של גידול בתי מגוון יוצרים וסביבתו האגמון
  .שונים חיים לבעלי מקלט המעניקים ,ביצה ואחו רדודים

 .למקום הוחזרו נימפיאהו נופר מים וצמחי הפפירוס גומא
 עצים ונטעה הירדן של המקורי האפיקו את שחזרה ל"קק

  לגדול שיכולים עצים ,בגדותיו
  דולב כמו ,מים יש בה בסביבה

  .צפצפה ,ערבה ,מזרחי
  - בוסתן עצי ננטעו בנוסף
  פינות היוצרים ,ותות תאנה

 .למטיילים צל

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%90_%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%90_%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%90_%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A8_%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%94


באגמון הבוטני הגן  

 ,ומים ביצה צמחי של גן זהו .מיוחד בוטני גן החולה באגמון
 שהיו מים צמחי צומחים בגן .דונם  30 פני על המשתרע

 בשנות ,הביצה ייבוש בעת הוכחדו אך ,החולה בביצות נפוצים
  :הבאים הצמחים את לראות אפשר הבוטני בגן .החמישים
 , ענף אירוס ,צפה נהרונית

  זוחלת ליפיה, לבנה נימפאה
 .סוככני בוציץו

  לזהות יכולים המבקרים
  פי על הצמחים מיני את

 .בגן המוצב השילוט

 

 

 

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=295
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=295
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=295
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1_%D7%A2%D7%A0%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1_%D7%A2%D7%A0%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1_%D7%A2%D7%A0%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%94
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=585
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=585
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=585
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%A5_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9B%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%A5_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9B%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%A5_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9B%D7%A0%D7%99


 באגמון והצפורים העופות

 אותו מבקרים והם ,האגמון את "גילו" והציפורים המים עופות

 ולאתר חיים בעלי שוקק למקום הפך החולה עמק .בהמוניהם

 .בישראל אחד מספר הטבע תיירות

 :הן באגמון שנראה הציפורים

  ,חסידות ,שקנאים, עגורים

  ,למשל שונים ממינים אנפות

  ,לבנה ואנפה אפורה אנפה

  .סופיותו אגמיות ,ברכיות

http://www.teva.org.il/?CategoryID=171&ArticleID=1896
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1077
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A4%D7%94_%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%94_(%D7%A2%D7%95%D7%A3)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA_(%D7%A2%D7%95%D7%A3)


 החולה באגמון חיים בעלי

  .ותאואים בר חזירי, נוטריות נמצא באגמון

 גדול חיים בעל הוא התאו .פריםה למשפחת שייך  התאו :תאו

 .חזקות וקרניים חומה-שחורה דקה פרווה בעל ,וחזק

 השמות שני  - מוס'ג ובערבית באפלו התאו נקרא באנגלית

 גם לעתים משמשים הללו

 התאו עבור נוסף ככינוי

 .העברית בשפה

 

 

 

 

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-215628-MjE1NjI4Xzc0NzYwNjA2XzE0ODY4NzIwMAeqeq-FreeYaan,00.html
http://www.medi-vet.co.il/?CategoryID=189&ArticleID=103
http://www.medi-vet.co.il/?CategoryID=189&ArticleID=103
http://www.medi-vet.co.il/?CategoryID=189&ArticleID=103
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D


חֹור הֲעֻגלָּׁשֹון   גָּחֹון ׁשְׁ

חֹור הֲעֻגלָּׁשֹון  .ממנה קטן יותר רק ,צפרדע של סוג הינו גָּחֹון ׁשְׁ
חֹור הֲעֻגלָּׁשֹון של הימצאותו .באגמון לאחרונה נמצא הוא  ׁשְׁ
 כחמישים לפני האגם יּובש מאז .מאוד מפתיעה הייתה גָּחֹון
חֹור ֲעֻגלָּׁשֹון עוד נראה לא ,שנה  בטוחים היו והחוקרים ,גָּחֹון ׁשְׁ

 כנכחד רשמית הוכרז הוא 1996 בשנת .לחלוטין נכחד שהוא
 .פרטים שני כבר נמצאו עתה ואילו

  לראשונה נצפה 1940 בשנת

  ידי על גחון שחור העגולשון

 .ישראלים חוקרים

 ?העגולשון על עוד לדעת רוצים

 !כאן לחצו 

http://news.galim.org.il/pages/6466
http://news.galim.org.il/pages/6466
http://news.galim.org.il/pages/6466


  באגמון אטרקציות
 לסייר אפשר בעזרתן .אטרקציות כמה יש למקום כשמגיעים

 .במקום הנמצאות הציפורים שפע את לראות ,באגמון
 .לכם המתאימות מהאטרקציות באחת לבחור ממולץ

 :ראק קלאב
 .מזהם ולא שקט ,חשמלי רכב

 16-ל "אגמונית"ב או אנשים שישה, הארבע ,לזוג רכבים
 .יםשנא

  ההיקפי במסלול עצמאית נסיעה
  שפת כל לאורך ,החולה באגמון
 .בוסתנים ודרך המים
 .קילומטרים 8.5 - המסלול אורך

 .במצפורים לעצור מומלץ

 

 



 : המסתור עגלת
 

 בעגלה מודרך הסיור
 העגלה .לטרקטור הרתומה
 וכך ,השטח בצבעי מוסווית

 מקרוב תצפית מאפשרת
 החיים ובעלי הציפורים על

 באגמון הטבעית בסביבתם
  .החולה

 

  המשך  - באגמון אטרקציות



 

 : אופניים
 באגמון ההיקפי במסלול ,ומשפחתיים זוגיים ,הרים אופני

 .החולה

 .המים שפת כל ולאורך בוסתנים דרך הרכיבה

  ,אספלט ,שטוח המסלול

 .קילומטרים 8.5 כ אורכו

 .במצפורים לעצור מומלץ

 

 

  המשך  - באגמון אטרקציות



 החולה באגמון מהביקור חוויות

 :טיול-טיפ
 המים תעלות ואת השדות את ראינו החולה באגמון בביקורינו

 בגדות בור חופרות שהנוטריות גילנו .מחילות כמו חורים  עם
 ברכות בתוך שוחות נוטריות לראות אפשר לעיתים .התעלות
 .האגמון

  :כמו יפות ציפורים וראינו המים עופות למצפור הלכנו כך אחר
 בשדות שיש תירס או בוטנים מוצאים רק הם אבל ,עגורים

 ברווזים ראינו ,כן כמו .אליו וחוזרים אוכלים הם ,אגמון שליד
 .שניים או דג דגים הם פעם דייומ במים שוחים
 בעלי בו שיש יפה מקום הוא כי באגמון לבקר ממליצות אנחנו
 מלא המקום ,בנוסף .אחרים במקומות שאין וציפורים חיים
  .למשפחה נהדרת  חוויה זו .וצבעוני חיים

 



  האגמון מפת



  לאגמון מגיעים איך

 מצומת המגיעים לאנשים
 על לנסוע צריך  ,מחניים

   .ישר צפונה  90כביש

 לפנות "החולה אגמון" בשלט
 .לאגמון ימינה

 מצומת  המגיעים לאנשים
 כביש על לנסוע צריך ,גומא

 "החולה אגמון" ובשלט 90
 .לאגמון שמאלה לפנות

 



 האגם שירת
 הצלם של והיפהפה המדהים בסרטו לצפות מומלץ

 גלילי דרור

http://youtube.com/v/G1ElZWpXDUw


 מומלצים קישורים

 הספרייה של ממידע סיכום - באגמון הצמחייה
 על לקרוא תוכלו זה בדף :ח"מט של הווירטואלית

 וגומא הצהוב הנופר :למשל ,החולה באגמון הצומח
 .הפפירוס

 

 מידע  -לישראל הקיימת הקרן של באתר החולה אגמון
 זמנים ,מחירים ,באגמון הבילוי אפשרויות על מרוכז

   .ועוד
 

 של האתר -" ואנשים לציפורים עדן-גן" החולה אגמון
 האגמון

https://docs.google.com/a/mevogalil.tzafonet.org.il/document/d/1fD8XeTNJ8s4YBYpoglGAnH1L-OTNvMwTKcxEFtRB1Qk/edit
https://docs.google.com/a/mevogalil.tzafonet.org.il/document/d/1fD8XeTNJ8s4YBYpoglGAnH1L-OTNvMwTKcxEFtRB1Qk/edit
https://docs.google.com/a/mevogalil.tzafonet.org.il/document/d/1fD8XeTNJ8s4YBYpoglGAnH1L-OTNvMwTKcxEFtRB1Qk/edit
http://www.kkl.org.il/forestsearch/hula_lake.aspx
http://www.kkl.org.il/forestsearch/hula_lake.aspx
http://www.kkl.org.il/forestsearch/hula_lake.aspx
http://www.agamon-hula.co.il/
http://www.agamon-hula.co.il/
http://www.agamon-hula.co.il/


 להורים חידון

 ?הקדחת למחלת בעקיצתו גורם יתוש איזה. 1

 ?ההצפה פרויקט התחיל שנה באיזו. 2

 4 בשקופית שנמצאת בתמונה מצולם פרח איזה. 3
 ?"החולה בעמק הצומח"   

  על לנסוע צריך לאגמון מחניים מצומת הבאים לאנשים. 4
  ....- מספר כביש    

 ?ומהם  - מוס'לג יש שמות כמה. 5

  שתי אילו(  15שקופית) "האגם שירת" הסרטון לפי. 6
  ?באגם הרבה הכי נוחתות ציפורים    

  ?גחון שחור עגלשוןה את לראשונה מצאו שנה באיזו. 7

   

 



  שלנו ההורים משוב

 והמעמיקה הרצינית התייחסותכן את ולראות במצגת לצפות מאד נוינהנ
 .לעיניים ונעים ערב היה וצליל צבע ,מילים בין המיוחד השילוב .לנושא

 בהצלחה אותה צלחתם   -בדרך עיקולים כשהיו שגם כך על בכן גאים
 .רבה

 .בהקדם שלכם הטיול טיפ את ולאמץ לטייל מבטיחים

   ובני שרון

 חזור



 "  הספרייה הווירטואלית"מתוך 
 ח"של מט

 חזור
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 מקורות המים 
  -של עמק החולה 

 פעילות קבוצתית 
 במסמך משותף

  Google Docsשל 

 עמק החולה שלנו
 

 חזור
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 ההתיישבות 
  -בעמק החולה 

 פעילות קבוצתית 
 במסמך משותף

  Google Docsשל 

 עמק החולה שלנו
 

 חזור
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 מפה מושגית
 פעילות משותפת

 Mindomoבתוכנת 

 עמק החולה שלנו
 

 המשך
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 חזור 35


