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 ב"מקום היחידה בתוכנית הלימודים החדשה למדע וטכנולוגיה בחט

 

 ,כימיה, מדעי כדור האר�, מתחומי הביולוגיהמשולבי� נושאי� " כוכב הלכת הכחול"ביחידה 

החדש אלו כלולי� במסגרת דרישות הסילבוס נושאי� ותתי נושאי� . ומדעי הסביבהפיזיקה 

 יחידת לימוד זו מציגה רצ� בינתחומי בנושא מחזור המי� .ב"ללימודי מדע וטכנולוגיה בחט

 :ת ההיבטי� הבאי�בטבע המדגיש א

 .הפיזיקליות והביולוגיות של המי�, הכרת התכונות הכימיות.1

 . הקשר שבי� מאפייני החיי� והסביבה המימית.2

 .דרכו  ה� עוברי�, הכרות  ע� תכונות המי� המשתנות בהתא� למדיו�.3

 . הכרת חשיבות תכונות המי� כממס וכמוביל.4

בע כביטוי ליחסי הגומלי� בי� הבנת התהליכי� השוני� המתרחשי� במחזור המי� בט.5

 . מערכות כדור האר�

  התייחסות ערכית למי� כמשאב (הבנת השפעת האד� ומעורבותו בשמירה על איכות המי� .6

 .יקר שיש לשמור על כמותו ואיכותו

 .התבוננות במי� בטבע כסביבה תומכת חיי�.7

 .אר�הבנת התהליכי� המתרחשי� במערכת מי התהו� והשפעת� על מערכות כדור ה.8

 .במחזור המי� בטבע" סוגר מעגל"תנועת מי התהו� בתוו! הנקבובי אל הי� כמרכיב ה.9

 

תוכנית זו ). 1996" (מדע וטכנולוגיה"התוכנית החדשה , בימי� אלו מתבססת בחטיבת הביניי�

 בתוכנית הלימודי� ופעת�נושאי החובה המקבלי� ביטוי ביחידה על פי סדר הכוללת שבעה 

 .ו מוצגי� בטבלה בעמוד הבאנושאי� אל. שההחד
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 נושאי החובה המקבלים ביטוי ביחידה

 

היבט חברתי היבט טכנולוגי היבט מדעי נושא�תת

 
 

אד� משתמש במשאבי ⋅
הטבע

הצור! בהכנת ⋅
המדידה 

 בתהליכי ייצור

שימושי�⋅

אמצעי מדידה ⋅
 ויחידות מדידה

מיו� לפי מצבי ⋅
 הכרת(צבירה

 תכונות החומר⋅

המבנה החלקיקי ⋅
ל החומרש

 

 ;נושא חומרי�

איפיו� ומיו�  1.1
חומרי�

השפעת תהליכי� ⋅
הקשורי� בחומר על 

.איכות הסביבה

 

הגנה על ⋅
.חומרי�

 מעברי מצבי צבירה⋅

תכונות ותופעות ⋅
הקשורות במצב 

 .צבירה

תהליכי שינוי ⋅
 בחומר

.חוק שימור המסה⋅

 
 :נושא חומרי�

 
הליכי שינוי בחומר 1.3

 השפעה על החברה⋅

אד� על שליטת ה⋅
 הסביבה

השפעת גורמי� על ⋅
הצריכה

 

 בקרה⋅

תיכו�⋅

 פתרו� בעיות⋅

 ויסות⋅

מהצור! למוצר⋅

 
:נושא טכנולוגיה

 
מערכות  3.1

טכנולוגיות

המי� כמשאב טבע ⋅
 לפיזור אוכהשלכות על

, ניצול משאבי� טבעיי�
מסר , קידו� ענפי תיירות

 .ספורט ותעשייה

השפעת האד� ⋅
ומעורבותו בשמירה על 

. �איכות המי

הצור! במיחזור ⋅
מי�

 מי� על כדור ⋅
 .האר�

 .הרכב ותכונות⋅

מחזור המי� בטבע⋅

 
 :א"נושא כדוה

 
הידרוספירה 5.3

השפעה ומעורבות האד� ⋅
, ייבוש ביצות(בשינויי נו� 

הטיית נהרות בניית 
.)סכרי�

שימושי� בידע ⋅
גיאולוגי 
בתחומי 

החקלאות 
, קידוח בארות(

)'איגו� מי� וכו

� הדינמיות של קרו⋅
 .כדור האר�

הסלעי�" מחזור"⋅

 :א"כדוה נושא
 

גיאוספירה וצורות  5.4
.נו�

טיפוח הרגלי שתייה ⋅
ודרכי התנהגות שיסייעו 
 .לשמירה על מאז� המי�

שיקולי� אקלימיי� ⋅
 .לבחירת מקו� המגורי�

.דרכי� למניעת מכת חו�⋅

אמצעי� ⋅
לשיפור קליטת 

 .מי� בצמחי�

אמצעי� ⋅
לבדיקת מצב 
 .פיוניות בצמח

צעי� אמ⋅
. לחיסכו� במי�

חשיבות המי� ⋅
 . לחיי�

קליטה ופליטה של ⋅
 .מי�

 לאמצעי דוגמאות⋅
קליטה ופליטה של 
 .מי� ביצורי� חיי�

 . מאז� מי� תקי�⋅

 
 :נושא ביולוגיה

 
גופ� משק המי� ב 6.2

יצורי� חיי�של 
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היבט חברתי היבט טכנולוגי היבט מדעי נושא�תת

 . הסתגלות⋅

העברת המי� לכל ⋅
 .חלקי הגו�

שמירה על מאז� ⋅
.המי�

הפרייה פנימית ⋅
ית בתנאי וחיצונ

. סביבה שוני�

 :נושא ביולוגיה
 ייה תורשהנב 6.3

.והתפתחות

אמצעי� לניצול ⋅
יעיל ומכוו� של 

מערכות 
ההובלה 
.בצמחי�

, תופעות קליטה⋅
של  מעבר ופליטה

 .חומרי�

.מערכת העצה⋅

 :ביולוגיה נושא
 

ערכות הובלה 6.5

⋅ : מושגי יסוד⋅
 .בית גידול, סביבה

התאמת יצורי� ⋅
.לסביבת�

                                       
 :נושא אקולוגיה

 מי�רגניזאו 7.1
בסביבת�

טיפוח מודעות לבעיות ⋅
סביבה ולשמירה על 

. הסביבה

השפעת ⋅
הטכנולוגיה על 

 .הסביבה

 פתרונות⋅
טכנולוגיי� 

לצמצו� בעיות 
.סביבתיות

ייחודו של האד� ⋅
והשפעתו על 

המערכת 
.האקולוגית

 
 :נושא אקולוגיה

 
אד� ומעורבותו  7.3

בטבע

 

 

 


