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 דניס בן ארי קופלהפעילות פותחה על ידי 

  ?עובדה או דעה: מתלבטים

 מטרות הפעילות

 .לדעה עובדה בין להבחין ללמוד ·

 .המינים בין ההבדלים על ערכי דיון לעורר ·

 .לסביבה להתאמות שונים מינים תכונות בין הקשר את להדגיש ·

 .ביקורתית חשיבה לפתח ·

 כנית הלימודיםומושגים מת

של  ראייה ,עיןשל בעלי חיים, בעלי חיים, ראיית צבעים, עיניים,  ראייה, ראייהחושים, חוש ה

 האדם, התאמות, התאמות לסביבה, התאמות במבנה גוף

 מיומנויות

פתרון בעיות וקבלת החלטות, שיתוף  ,יישום ידע ,הבניית ידע, חשיבה ביקורתית, טיפול במידע

 פעולה

 ה עושים?מ

 

 עובדות ודעות ': חלק א

 . מה ההבדל בין עובדה לדעה? 1

  ?האם הם עובדה או דעה אותם: קראו את המשפטים הבאים וסמנו או הקיפו .2

 .עובדה / דעה         מים הם צורך קיומי של יצורים חיים 

  גפיים: יש ארבעלבני אדם  
 עובדה / דעה        שתיים עליונות ושתיים תחתונות.         
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 דניס בן ארי קופלהפעילות פותחה על ידי 

  לכלבים יש ניבים המאפשרים לקרוע את
 אותו הם אוכלים.שהבשר 

 עובדה / דעה       

 לבעלי חיים השייכים למשפחת  
 עובדה / דעה        רגליים. ששהחרקים יש           

 

 

 עובדות. כל המשפטים שקראתם הם דוגמאות לאמירות שמציגות

 אז איך נדע להבחין בין עובדה לדעה?

 

 

 

 עובדה

 היא אמירה או קביעה שאין עליה ויכוח.

 היא דבר שידוע כאמיתי וניתן להוכחה.

 מילה טובה מאוד, מט"חמבוסס על: 

 https://thenounproject.com: כל האיורים מתוך

 

 האם הם עובדה או דעה? אותם. . קראו את המשפטים הבאים וסמנו או הקיפו3

 

  למים יש טעם מגעיל.  

    

 דעה עובדה /

 בני אדם יכולים לעשות דברים מדהימים עם 

 רגליים שלהם.ה
 דעה עובדה / 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Index/Chapter.aspx?nBookID=96307879&nTocEntryID=96310581
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Index/Chapter.aspx?nBookID=96307879&nTocEntryID=96310581
https://thenounproject.com/
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 דניס בן ארי קופלהפעילות פותחה על ידי 

 הכלב מפחידים.הניבים של 
 דעה עובדה / 

 דעה  עובדה /      כל החרקים הם יצורים דוחים.

 

 דעות.כל המשפטים שקראתם הם דוגמאות לאמירות שמציגות 

 אז איך נדע להבחין בין עובדה לדעה?

   

  דעה

היא אמירה שמציגה משהו שאנחנו חושבים על מישהו או משהו, על עובדה או על רעיון 

אמירה או קביעה שאפשר להתווכח עליה. כלומר, לשני אנשים עשויה להיות כלשהו. זאת 

 דעה שונה על עובדה מסוימת.

 למשל, אפשר להתווכח שהכלב של השכנים חמוד.

 להתווכח על כך שיש לו שתי אוזניים וצבע הפרווה שלו לבן. אי אפשראבל 

 מילה טובה מאוד, מט"חמבוסס על: 

 

 

  ?מהו ההבדל בין עובדה לדעה :דונו במליאה. 4

 

 עה"ד  -חלק ב': משחק "עוב

  .התחלקו לצוותים לפי הנחיות המורה 

  פתקים. על כל אחד מכם לכתוב שתי דעות ושתי עובדות על  ארבעהקבלו מהמורה

 נושא שתבחרו. 

  .פזרו את הפתקים כך שיהיו הפוכים על הרצפה 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Index/Chapter.aspx?nBookID=96307879&nTocEntryID=96310581
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Index/Chapter.aspx?nBookID=96307879&nTocEntryID=96310581
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 דניס בן ארי קופלהפעילות פותחה על ידי 

  עובדות או דעות, על פי הנחיית  ם ישבהשכל צוות מתבקש לאסוף כמה שיותר פתקים

 המורה לחברי הצוות. 

של פתקים לפי הנושא דקות את הכמות הגדולה ביותר  שלושתוך בהצוות שיצליח לאסוף 

  ח!מנצה , הואשקיבל

 

 חלק ג': סיכום

 וענו על השאלות המוצגות בו קבלו מהמורה קישור לסקר.  

 הת המוריזוגות או לצוותים לפי הנחילאחר שעניתם על הסקר התחלקו ל. 

 יה טובה מזו של בעלי חיים יהאם אפשר להתווכח על האמירה שלאדם יש רא :דונו

 :לנקודות לדיון הבאותהתייחסו ? אחרים

 יותר מאלו של יצורים אחרים?  "מוצלחות"ו "האם האדם הוא יצור בעל תכונות "טובות

 נמקו.

 "או פחות טובים? נמקו. ,האם יש יצורים "עליונים" ויצורים "נחותים 

  ?האם ההבדלים בין היצורים החיים מלמדים אותנו מי מוצלח או טוב יותר מהאחר

 נמקו.

  ה טובה יותר? נמקו.יחשוב לנסות להוכיח למי יש ראיהאם לדעתכם 

 לאדם או לבעלי חיים?  –ה טובה יותר יהאם לדעתכם חשוב לנסות להוכיח למי יש ראי

 נמקו.

 ה טובה יותר?" עשויה לתרום להבנה ולידע יכיצד מציאת תשובה לשאלה "למי יש ראי

 שלנו על עולם החי? נמקו.

 ל בני אדם לאלו של בעלי חיים אחרים, ומה האם לדעתכם חשוב להשוות תכונות ש

 התועלת בכך? נמקו.

  

 

 :ותהמלצה להמשך פעיל

ואולי תגלו את  לומדים ומגלים: העיניים המופלאות של עולם החי"המשיכו לפעילות "

 ות.קישור לפעיללבני אדם או לבעלי חיים?  ,טובה יותר ראייהלמי יש  התשובה לשאלה:

 

 

 

https://davidson.weizmann.ac.il/videos/online/sciencepanorama/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99#activity=18520

