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דף סקר
א. התמצאות במפה

• מצאו וסמנו במפה את מקומו של בית הספר. 

• מצאו וסמנו במפה את מקומו של האתר שבו אתם נמצאים. 

• מצאו וסמנו במפה את הנתיב בו הגעתם אל האתר.

• באיזה כיוון נמצא האתר ביחס לבית הספר? )מצפון? מדרום? ממזרח? ממערב?(.

ב. מיקום ודרכי גישה

• היכן ממוקם האתר שבו אתם נמצאים?

א. במרכז היישוב

ב. בשולי היישוב

ג. בשטח פתוח

ד. אחר 

• מהן דרכי הגישה אל האתר )כביש, שביל(? וכיצד אפשר להגיע אליו )ברגל בלבד, ברכב, 

באוטובוס, ברכבת(?

• מהי כתובתו של האתר?

• האם ישנם שלטים המכוונים אל האתר?

ג. מראה כללי

• האם הבניין נראה ישן?

• על פי מה קבעתם?

• בן כמה הבניין לדעתכם?

• הביטו במבנים שמסביב. האם המבנה נראה שונה? במה?

כמו  היסטורי  ערך  לה  יש  מוזנחת? האם  או  היא מטופחת  גינה? האם  במקום  יש  • האם 

למבנה?

ד. פרטים במבנה

שילוט:

• האם ישנם שלטים כלשהם בחזית המבנה? אם כן, מה כתוב בהם?

• האם השילוט נראה ישן או חדש?

חזית קדמית:

• כיצד נכנסים אל המבנה? דרך שער? דלת?

• תארו את הכניסה אל המבנה.
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קירות חיצוניים:

תריסים,  חלונות,  )מרפסות,  המבנה  של  החיצוניים  בקירות  מופיעים  בניין  פרטי  אילו   •

סורגים, מנורות,עיטורים ועוד(?

• ציירו שלושה פרטים.

גג המבנה:

• מהי צורתו של גג המבנה )שטוח, קמור, משולש(?

• ממה עשוי הגג?

פנים המבנה:

היכנסו אל תוך המבנה ותארו אותו:

• מהו מספר הקומות במבנה?

• מהו מספר החדרים?

• האם יש מדרגות ומעקה? 

• האם יש ריהוט וחפצים?

חומרים:

• מאילו חומרים מורכב המבנה )אבן, עץ, בטון, טיח, ברזל ועוד(?

• מהו צבעו של המבנה?

ה. מפת האתר:

צעדים  בספירת  להיעזר  אפשר  המרחקים  למדידת  האתר.  של  סכמטית  מפה  שרטטו 

מנקודה לנקודה.

ו. צרו מקרא למפה.


