
מיתולוגיותחיות 
תחומית ומשימות חקר בהשראת מיתוסים ואגדות-למידה רב

אוראל נאמן: עיצוב ועריכה, כתיבה



(בבית הספר)... מתכוננים

?מהו מיתוס ומהי מיתולוגיה

מיתולוגיה היא אגדה קדומה שמטרתה להסביר  
אגדות אלו . תופעות המתרחשות בעולם

תרבויות ולשונות ואף עברו  , התפתחו בין עמים
.מתרבות אחת לאחרת

נכיר בעלי חיים הקשורים במיתולוגיה ונעמוד 
.על ההבדל בין המיתוס למציאות



(בבית הספר)... מתכוננים

בין דרקון לסלמנדרה

במיתולוגיה באתר  " סלמנדרה"קראו את המידע על הערך •
.ויקיפדיה

.בביולוגיה באתר ויקיפדיה" סלמנדרה"קראו את המידע על הערך •

האם אתם מוצאים הבדלים בין תיאור היצורים במיתולוגיה  •
.הביאו דוגמאות? ובמדע

שהתפתח  , המיתוסים מבוססים לא פעם על תופעות ומידע אמיתי
.והשתנה במרוצת השנים במטרה להסביר אותם

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%94_(%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%94_(%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)


מתחילים
.ברוכים הבאים אל גן החיות הלימודי בחיפה

היום תיקחו חלק בפעילות חקר בה תעשו שימוש באמצעים דיגיטליים ובחושים  
.שלכם

כך שלאורך הפעילות נכיר  , ליצורים במסלול החקר שלנו ניתן תשומת לב ייחודית 
בסיפורים ובאגדות ואולי  היבטים מעניינים שקשורים בחלק מבעלי החיים המופיעים 

.תוכלו לפגוש בהם או בקרוביהם כאן בגן שלנו

הפעילות בנויה ממספר משימות שקשורות בתחומי דעת שונים וכדי לבצע אותן יהיה 
בתצפית ובכתיבת  , בצילום, עליכם לשתף פעולה ולסייע זה לזה במציאת מידע

.תשובות

?אז מה אנחנו צריכים כדי להתחיל
.מחברת וכלי כתיבה•
(.מומלץ שיהיו אוזניות בהישג יד או רמקול נייד)מכשיר סלולרי מחובר לאינטרנט •
.מערכת חושים אישית•
.חברים•

.נצא לדרך? מוכנים



הוגוורטסבבית ספר 
בסדרת ספרי הארי פוטר אנחנו מוצאים יצורים מיתיים מופלאים וגם בסמלי הבתים  •

.אנחנו מוצאים בעלי חיים קסומים

?אילו בעלי חיים נמצאים בסמלי הבתים•

____________: רין'סלית•

___________:האפלפאף•

____________:גריפינדור•

____________: רייבנקלו•

.  שלנו נערוך היום בעקבות ארבעת הבתיםאת הסיור•



פגשים עם גיריתמ
.  הביטו בגירית וקראו את המידע בשלט, הגיעו אל מתחם גירית הדבש•

?מדוע נקראת גירית הדבש בשם זה•

?גירית הדבששלצבעיהמטרתמה•

דמות " המכשפה וארון הבגדים,האריה"בסיפור •
, הגירית משתתפת בקרב ונראה כי יש לה אומץ לב רב

מה בהתנהגותה  : לפי המידע בשלט ומתצפית בגירית
ובתכונותיה המוכרות מעידות על תכונות אלה גם  

?במציאות

.צלמו את הגירית•



?שבתמונההאתראתומכיריםמזהיםאתםהאם•

?האם אתם מזהים את היצור המיתולוגי•

...ואילו ראשו שייך ל... של היצור שייך לגופו•

...לסיפורי המיתולוגיה השייךהיצור•

.היצורגוףשייךלוהחייםבעלשלהמתחםאלהגיעו•



במיתולוגיה היוונית יש לספינקס גם כנפיים והוא  •
חד חידות לעוברי אורח שביקשו להיכנס אל העיר  

.הצליח לענות על החידה נטרףשלאמי,תבאי

:הספינקסשלחידתועללענותאתםנסו•

בבוקר הולך על , מי הוא אשר אף שיש לו קול אחד" 
?בצהריים על שתיים ובערב על שלוש, ארבע

הספינקס



תהאריומול
הביטו באריות וקראו את המידע  , ראינו שהאריה מופיע במיתולוגיה בצורות שונות•

.בשלט

התכונות המצויות באריה שהופכות  , לדעתכם, מהן•
?אותו ליצור מיתולוגי טוב

הםאריותבהםנוספיםסיפוריםמכיריםאתםהאם•
?מיתולוגייםיצורים

.האריה או את הלביאה בתצוגהאתצלמו•



פגשים עם נחשיםמ
.  הגיעו אל מתחם הנחשים•

.הנחש מופיע ברבים מסיפורי המיתולוגיה•

קראו את המידע בשילוט  , וצפו בואחדנחשבחרו•
.ההסבר

מהן התכונות שיש לנחש אשר הופכות אותו : חישבו•
?ליצור מיתולוגי

זוחלים שעניינו אתכם במראם שנילכםוצלמובחרו•
(.תנין או לטאה, נחש)התצוגה מתוך



מפגשים עם נחשים
ׁשֱאֹלִהים' ַויֹּאֶמר ה ה ִמכָּ : ֶאל ַהנָּחָּ ִשיתָּ זֹּאת ָארּור ַאתָּ ה ּוִמכֹּל ַחַית ַהשָּ ִכי עָּ ֵהמָּ ,  ֶדהל ַהבְּ

ֵמי ַחֶייָך ל יְּ אַכל כָּ ר תֹּ פָּ עָּ ָך ֵתֵלְך וְּ נְּ חֹּ ִׁשי. ַעל גְּ ה אָּ ֵאיבָּ ָך ּוֵבין וְּ הת ֵבינְּ ִאשָּ ֲעָך ּוהָּ ֵבין  ּוֵבין ַזרְּ
ּה עָּ ָךהּוא , ַזרְּ ׁשּופְּ ה יְּ ַאתָּ ׁשּוֶפנּו רֹּאׁש וְּ ֵקבתְּ ('ו-'א', פרק ג,בראשית.   ) עָּ

.בראשיתבספרמופיעקראתםאותוהפסוק•

ך "תורם סיפור הנחש בתנ, לדעתכם, כיצד•
?להתפתחותם של אגדות ומיתוסים שונים

רגלייםבעברהיולנחשך"בתנהמסופרפיעל•
?הדבריתכןהאם–



דרקוניםמפגשים עם 

על פי מקורות , מבוססיםפוגשיםאנודרקונים סיניים מבוססים עימם בהם
סוסון ים ואפילו , לטאה, נחש, סלמנדרה: על מספר בעלי חיים, שונים

.עופות דורסים ועטלפים

,בחרו מתוך המיצגים השונים בשני בעלי חיים מתוך הרשימה שלעיל

ערכו טבלה והשוו בין המאפיינים בגופם של הדרקונים לבין מאפיינים של  
...זנב, ראש, רגליים, כנפיים, מעטה עור: אותם בעלי חיים מבחינת



םדורסיעםמפגשים

במיתולוגיה המצרית והמצרית מתואר עוף החול  
כציפור קדושה שבתום חייה מתה ( הפניקס)

.בשריפה וקמה מחדש מתוך האפר באופן מחזורי

החולעוףאתמתארתהמצריתהמיתולוגיה•
.עיטאואנפה,צהובכנחליאלי

ביהדות ישנן אגדות המתארות דווקא את הנשר •
.כעוף חול

קראו את המידע בשילוט ההסבר וצפו בנשרים 
מהם המאפיינים המזהים  –ובעיטים שבתצוגה 

?אותם כעוף החול



(בבית הספר): מסכמים

.לאורך הפעילות צילמתם תמונות של בעלי החיים בהם פגשתם בגן החיות•

בחרו לכם מאפיינים מתוכן והרכיבו באמצעות ציור בעל חיים מיתולוגי  , בתמונותהביטו•
.בו יוצג שילוב בין המאפיינים השונים של בעלי החיים, משלכם

.בדמיונכםשעולהאחרמיתולוגייצוראוליאו...אריהוראשכנפייםעםנחש:למשל•

זהו יצור שגופו מורכב מאיברים של בעלי -"כימרה"היצוראתמכיריםאנובמיתולוגיה•
:נסו לזהות אותם... חיים שונים



(בבית הספר): מסכמים

האם תצליחו לזהות את היצורים המיתולוגיים את •
?  ומאילו מקורות הם לקוחים, הקשר ביניהם

(אגדות, ספרים, סרטים)


