
 כיתה ב'                                                                                                               בס"ד

                    מבנה מגורים בשכונה  :יחידת לימוד                   

 משותף?או בניין פרטי  בית   :נושא  

אפשר למצוא בשכונה  התושבים נקראים "מבנה מגורים".גרים  שבהם המבנים

שיש בהם מספר דירות וגרים  רבי קומות, בניינים מבני מגורים מסוגים שונים:

בתים חדישים לעומת ישנים ואפילו  בהם מספר שכנים ,לעומת בתים פרטיים.

יש  ים זה מזה.בנויים בצפיפות זה לצד זה לעומת בתים המרוחק בתים עתיקים.

ויש  מרפסות ומעקות, לם אותם חלונות,לכו .דאחיהבתים  מראה בהןשכונות ש

 שכונות שלכל בית מראה ייחודי משלו.

בכל קומה גרות  הבניין מחולק לקומות, .גרות משפחות רבות בבניין משותף

בדירות נפרדות .לבניין משותף שבו גרים דיירים רבים יש בד"כ  משפחותמספר 

 גםהבניין  בחצרלפעמים יש  ר שייכת לכל דיירי הבניין,החצ חצר משותפת,

 בית פרטיבבית פרטי . יש משפחות שגרות דיירי הבניין. של כלי הרכב לחנייה 

בית פרטי מוקף בדרך כלל בחצר  שבו גרה רק משפחה אחת. הוא מבנה

 פרטית השייכת רק למשפחה הגרה בדירה הזו.

 נוכל לראות בתים בעלי קומה אחת או בעלי מספר קומות. בכל סוגי המבנים

 דו קומתיבית  נקרא שתי קומותשבו  בית .חד קומתינקרא  קומה אחתבית בעל 

נקראים בתים רבי  אלו תר.ארבע קומות ואפילו יו-יש גם בתים שלהם שלוש.

 גורדי קומות  נקראים בניינים של בניינים גבוהים במיוחד שבהם עשרות קומות.

 השמים.-כאילו הם מגרדים את השחקיםשחקים 

 משימה

אם זה בית  מבנההתבונני בדף התמונות )בקובץ המצורף(וקבעי לגבי כל .1

 אם הוא ביתוקבעי  מבנהספרי כמה קומות יש בכל  .פרטי או בניין משותף

 .רב קומות בניין או דו קומתי חד קומתי,

כמו סבא )מהמשפחה המורחבת אנשים שאת מכירה שרה ע ערכי רשימה של.1

ליד כל אחד מהם באיזה  כתבי  .השכונה או הכיתהמות חבר(או וסבתא ,דודה

ניתן לכתוב  ?סוג מגורים הוא גר האם בבניין מגורים משותף או בבית פרטי

  כמו בתוך טבלה

 ה:דוגמב

 בניין מגורים      בית פרטי     עיר מגורים    שם        

  √            ירושלים       סבתא שמחה

    

    

    

    

    



שבכל  חסרונותוה)הדברים הטובים(כתבי  מה היתרונותחשבי ו.2

 ? משותף ובית פרטי ןייבנ-צורות מגוריםאחת מ

ושל   משותףשל בניין  (חומר אחראו כל  פסטלינה,)מנייר הכיני דגםציירי או . 3

 בית פרטי.

             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


