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 מקומה של היחידה ברצף הסביבתי המוצע להוראת המדעים בחטיבת הביניים

 

. הינו אחד משבעת נושאי החובה בתכנית החדשה למדע וטכנולוגיה"  כדור האר� והיקו�"נושא 

, הידרוספרה, גיאוספרה(רכות בכדור האר� הוראת הנושא מתבססת על לימוד ארבע מע

. כולל יחסי הגומלי� בי� מערכות טבעיות לאד�, ויחסי הגומלי� ביניה�) וביוספרה, אטמוספרה

א והסביבה מתבסס על מעבר הדרגתי מנושאי� "על ידי קבוצת מדעי כדה, הרצ� המוצע

 זה מחולקי� התכני� על פי עיקרו�. 'לנושאי� המופשטי� יותר בכיתה ט' מוחשיי� בכיתה ז

 –' כיתה ט,  ההידרוספרה–' כיתה ח,  הגיאוספרה–' כיתה ז: ברצ� ההוראה באופ� הבא

מתמקדת בהידרוספרה ויחסי " כוכב הלכת הכחול"כאמור היחידה . האטמוספירה והיקו�

' התכנית המיועדת להילמד בכיתה ח. הגומלי� שלה ע� שאר מערכות כדור האר� והאד�

נה של תהליכי� ועקרונות מדעיי� הנלמדי� במסגרת היחידות שפותחו במכו� מתבססת על ההב

 . 'ויצמ� לכיתה ז

אחת ממטרות החינו! המדעי מכוונת להבנתו של התלמיד את הסביבה הפיזית והבנת מקומו של 

נקודת המפתח של הבנת הסביבה הפיזית היא ההבנה של העקרונות המדעיי� . האד� בה

תובנה סביבתית זו היא חלק מאוריינות סביבתית . ערכות כדור האר�והתהליכי� הקשורי� למ

תוכנית הלימודי� החדשה למדע , ברוח זו. מדעית אותה אנו מעונייני� להעניק לתלמידי�

משרד החינו! ( את המטרות הבאות , בי� השאר, וטכנולוגיה בחטיבת הביניי� הציבה לעצמה

 ):1996, והתרבות והספורט

 .הבנת מרכיביה וההקשרי� שביניה�, זית והטכנולוגית הקרובההכרת הסביבה הפי�

הכרת אפשרויותיה� ומגבלותיה� של המדע והטכנולוגיה בפתרו� בעיות הקשורות �

 .בסביבה

 .ייחודו ומעורבותו של האד� בטבע ובסביבה, הבנת מיקומו�

 .פיתוח נכונות לטיפוח ערכי הטבע והשמירה על הסביבה�

החדש ללימודי מדע מתו! הסילבוס (רו מספר עקרונות מדעיי� לש� השגת מטרות אלו הוגד

 :וה�, "כוכב הלכת הכחול"אשר היוו בסיס לפתוח היחידה , )ב"וטכנולוגיה בחט

,  גיאוספרה, ביוספרה: בכדור האר� מתקיימי� יחסי גומלי� דינמיי� בי� המערכות .א

 .הידרוספרה ואטמוספרה

אר� כרוכות במעברי חומר ואנרגיה בי� המערכות השפעות הגומלי� בי� מערכות כדור ה .ב

 ).מחזורי� ביוגיאוכימיי�(ובתוכ� 

עשוי להגביל את , תו! התחשבות בגורמי� סביבתיי�, ניצול מבוקר של חומרי כדור האר� .ג

, )חקלאיי� וכדומה, תעשיתיי�( דלדול המשאבי� הטבעיי� הנובעי� מפיתוחי� טכנולוגיי� 

 .יבה להוות סביבת חיי�ולשמר את יכולתה של הסב
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בצד השימוש בפתרונות טכנולוגיי� לצמצו� , פיתוח המתחשב בהשלכות על הסביבה .ד

שעלולי� להיגר� עקב מעורבות , ימתנו ויפחיתו את הנזקי� לסביבה, ההשפעות הסביבתיות

 .האד� בטבע

 

וח תפיסה כאמור מטרת העל של  היחידה היא פיתוח אסטרטגיות וחומרי למידה שיובילו לפית

הרצ� .  לצור! הפנמת עקרונות השימור בטבע ושמירה על הסביבה, מערכתית ותובנה סביבתית

הרעיוני של היחידה נגזר ממטרה זו ומספר את סיפורו של מחזור המי� בטבע כמערכת המקיימת 

רצ� זה מוצג כאוס� של שאלות עליה� אנו מנסי� . יחסי גומלי� ע� מערכות כדור האר� והאד�

 .בטבלה בעמוד הבא, ות בתהלי! הלמידהלענ

 

 

 "כוכב הלכת הכחול: "רצף רעיוני של היחידה

פרק  הפעילויות מתו� היחידה
 "כוכב הלכת הכחול"

 שאלות שמובילות מפעילות לפעילות

 

 א1

 כוכב הלכת הכחול

 .כוכב הלכת אר� מבט מהחלל

 מה מייחד את כדור (שאלה אותנטית 

 ?האר� ככוכב לכת

 

 ב1

מה ). אפיוני חיי� ומי�(י� אי� חיי� בלי מ

 ?חשיבות המי� לפעילויות החיי�

א� כדור האר� הוא הכוכב היחיד בו 

, מצויי� מי� נוזליי� ומתקיימי� חיי�

אז הא� כל מאפייני החיי� חייבי� 

 ?להתרחש במי�

 

 א2

 מציירי� את מחזור המי� בטבע

 

 ניסיו� לזהות את מרכיבי המערכת או 

 ? מחזור המי� בטבעמה אני יודע על

 

 ב2

יציאה וסיכו� של סיור לימודי בדגש , הכנה

 :לתחנות, סביבתי

 מעי� הסט�. א

 מערת הנטיפי�. ב

 נחל שורק. ג

מה� יחסי הגומלי� בי� האד� ומחזור 

 ?המי� בטבע

היכ� מתקיימי� יחסי הגומלי� בי� 

 ?מערכות כדור האר�

 

 ג2

הכרות ע� מרכיבי מחזור המי� בטבע 

 .ירהבגיאוספ

אפיו� יחסי הגומלי� בי� האד� ומערכת מי 

 .התהו�

 ?כיצד נוצר מעיי�

 ?היכ� מצויי� המי� במסלע כדור האר�

 ?מדוע נחל שורק מזוה�

 ?כיצד נוצרה מערת הנטיפי�

 …ושאלות נוספות שמעלה הסיור


