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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
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פרק  הפעילויות מתו� היחידה
 "כוכב הלכת הכחול"

 שאלות שמובילות מפעילות לפעילות

 

 א3

הא� שומרת תמיסת המי� ? מהי תמיסה

 ?במחזור המי� על הרכבה

 ?מה� מי� מתוקי�

 ?קיינוס הוא תמיסההא� האו

הא� הרכב המי� במחזור זהה בשלבי� 

 ?שוני�

הא� המי� שאני שותה ה� מי� 

 ?טהורי�

מדוע המי� ה� הנוזל השכיח ביותר  .התכונות המיוחדות של המי� ב3

 ?בכדור האר�

 

 א4

 התפלגות המי� בכדור האר�

 זמינות המי� בכדור האר�

 .גידול האוכלוסייה וזמינות המי� בישראל

 ? שומר על הכינרת שלנומי

הא� כל המי� בכדור האר� זמיני� 

מה ? עבור היצורי� החיי� בכדור האר�

קובע הא� מי� יהיו זמיני� או לא 

זמיני� עבור האד� ויצורי� חיי� 

 ?נוספי�

מי משפיע על זמינות המי� במדינת 

 ?ישראל

 

 א5

מאז� המי� .  בחזרה למחזור המי� בטבע

 .   בטבעומעברי חומר במחזור המי�

הא� כמות המי� על פני כדור האר� 

 ?קבועה

היכ� מתרחשי� מעברי חומר במחזור 

 ?המי� בטבע

 תהליכי דיות ונימיות (מאז� המי� בצמח  ב5

 .כמנגנוני� של מעבר חומר

מה תפקיד הצמחי� כמעבירי חומר 

 ?במחזור המי� בטבע

יחסי הגומלי� בי� האד� : יציאה לסיור לימודי א6

 .יבתי הקרובהוהנחל בסב

מה קורה למי� לאחר שמשתמשי� 

 ?בה�

 

 ב6

 ?הא� המי� שאנו שותי� ראויי� לשתייה

 .טכנולוגיות לטיהור מי�

 ?מי משפיע על איכות המי� שאני שותה

הא� נית� באמצעי� טכנולוגיי� לשפר 

 ?את איכות המי� שאני שותה


