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 "כוכב הלכת הכחול "–רשימת חומרים ליחידה 

 25 ערכות לכל פעילות עבור 5מומל� להכי� מינימו� של  . הרשימה היא עבור ערכה אחת: הערה

 .תלמידי�

 .פעילויות שאינ� מצריכות ציוד מיוחד אינ� מופיעות בטבלה

 חומרי	 ש	 הפעילות

 ? מי� למה� 1פרק 

  מבט מהחלל�כוכב הלכת אר�  .א

 

9 

מה שיותר רחוק : 1פעילות 

 יותר כחול

 . קישור לאתר האינטרנט של היחידה

 

10 

מה שיותר קרוב : 2פעילות 

 יותר ירוק

 .קישור לאתר האינטרנט של היחידה

 

12 

איזו סביבה : 3פעילות 

מאפשרת את החיי� על פני 

 ?כדור האר�

" כוכב הלכת הדינמי"הסרט  דקות אחרונות מתו# 12

בהוצאת שידורי " צפונות כדור האר�"בסדרה 

קישור לאתר האינטרנט של . האוניברסיטה הפתוחה

 .היחידה

 בלי מי� אי� חיי� .ב

 ?כמה מי� יש ביצורי� חיי�: 1פעילות  14

 

19 

הקשר שבי� : 3פעילות 

 חילו& חומרי� לבי� מי�

במבחנה אחת  ;שתי מבחנות מסומנות ע� זרעי שעועית

'  ש24ה זרעי שעועית שהושרו יזרעי שעועית יבשי� ובשני

 2; קשיות; 0.01% ,תימול כחול� תמיסת ברומו.במי�

 .פקקי� ע� צינוריות

 

23 

מה חשיבות : 4פעילות 

 ?המי� לפעילויות החיי�

  זרעי� ועצי� ע� ארבעה נבטי� 4 מגש ע�  – 1דר# למידה 

". רט תראו מי שמדברס "– 3דר# למידה . של  אותו צמח

צמח , יצירת קוביות קרחשקית ל, נייר דבק – 4דר# למידה 

 נייר – 5דר# למידה . בושמת זקו& וצמח בושמת בכמישה

 .כפית סוכר, טישו

 .36צילו� של הטבלה המופיעה בעמוד 

  המי� במערכות כדור האר�� 2פרק 

 מחזור המי� בכדור האר� א

 המי� ומסלע כדור האר� .ב

 

46 

כיצד מגיבי� :  1פעילות 

 ?הסלעי� למי�

 *�  לזיהוי סלעי� "כרטיסי� מערכת קס

סלע , סלע גיר, סלע חרסית, סלע חואר: דוגמאות של

, חומצה מלחית, סלע כורכר וסלע אב� חול נובית, דולומיט
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 חומרי	 ש	 הפעילות

 .שלוש צלוחיות, טפי ע� מי�, זכוכית מגדלת, מסמר

 

49 

הקשר בי� מבנה :  2פעילות 

 לחול המי�הסלע לבי� ח

סלע גיר מלוטש , ניר סופג, סלע אב� חול נובית, סלע גיר

, טפי ע� מי�, ק " סמ100 כוסות כימיות  של 2, )שיש(

 .זכוכיות מגדלת

 

51 

חלחול מי� :  3פעילות 

  ניסוי הדמיה�בסלע צפו& 

 .טפי ע� מי�, ניר סופג, פטיש, סלע גיר

 

53 

חלחול המי� : 4פעילות 

 במסלע כדור האר�

משורה , ק" סמ50 כוסות כימיות בנפח 6, כוכית מגדלתז

שלוש מבחנות ,  מיליליטר25מזרק בנפח של , ק" סמ25של 

קרקע �קוניות המכילות קרקעות בעלות גודל גרגרי� שונה

 *.קרקע חול דק וקרקע חול גס, לס

 

56 

השפעת הבינוי : 5פעילות 

המוא� במישור החו& על 

 חלחול המי�

 .נט של היחידהקישור לאתר האינטר

 

59 

היכ� מצוי : 6פעילות 

 ?מחזור המי� בסביבתנו

חוברת הסיור ושקפי� *

לצור# ההכנה לסיור 

מופיעי� באתר האינטרנט 

במדרי# , של היחידה

 .למורה

, כלי כתיבה,  לכל תלמיד�חוברת סיור : ציוד לימודי לשדה

.  לכל חולייה6%מסמר וחומצה מלחית ,  לכל תלמיד�פנס 

,  לחוליה 1 �מצלמה ,  לכל תלמיד�ח לכתיבה לוח קשי

, כובע:  ציוד לשהייה בשדה. בקבוק לאיסו& דוגמאות מי�

, תרמיל גב קט�, כריכי�, ) ליטר לתלמיד2לפחות (מי� 

 .שקיות לאיסו& אשפה

 תמיסת ברומו תימול –תהליכי המסה והשקעה במעבדה 

 .קשיות, שברי סלע גיר, מרקר,  מבחנות3, )0.01%(כחול 

 מערכת מי התהו� במישור החו&  .ג

 

67 

מה קורה ש� : 1פעילות 

  ניסוי הדמייה�? למטה

,  מיליליטר250כוס כימית בנפח של   , סימולטור מי תהו�

 . צבע מאכל, מרקר

 

71 

כיצד חופרי� : 2פעילות 

 ?באר

מכל פלסטיק , מזרק, צינור גומי, סימולטור מי תהו�

נט של היחידה שקפי� מתו# אתר האינטר, מחורר

אזור ירושלי� עד �חת# רוחב, מפת ישראל: המתארי� את

מישור החו& ומערכת מי התהו� במישור החו& של מדינת 

 . ישראל

 

74 

כיצד נוצר מעיי� : 3פעילות 

  ניסוי הדמיה�? שכבה

,  מיליליטר250כוס כימית בנפח של   , סימולטור מי תהו�

 .צבע מאכל, מרקר

 

75 

של מי מסע� : 4פעילות 

 ניסוי �התהו� אל הי� 

, סימולטור הממחיש את תנועת המי� במערכת מי התהו�

 .תמיסת מי� ע� צבע מאכל, ק" סמ200כוס כימית בנפח 
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 חומרי	 ש	 הפעילות

 הדמיה

 

79 

מערכת מי : 5פעילות 

 התהו� ואיכות הסביבה

 .קישור לאתר האינטרנט של היחידה

 ? מה זה מי�� 3פרק 

 ? היכ� מצויי� המי� בסביבתי .א

 

89 

בלשות : 1פעילות 

 כיצד אפשר �הידרולוגית 

 ?לזהות מי�

,  ומי מעיי� הסט&) אפשר מי� מזוקקי�(דגימות מי גש� 

ערכה לבדיקת , )מד מוליכות חשמלית(מיליאמפרמטר 

 .ערכה לבדיקת ריכוז יוני הסיד� במי�, ריכוז החנקות

 

96 

ממה מורכבי� : 2פעילות 

 ?המי� שאנו שותי�

תמיסת מי� , ת המכילות  מי� מזוקקי� כוסות חד פעמיו4

, תמיסת מי אוקיינוס, תמיסת מי ברז, מינרלי�

משמש מדד לריכוז ) מד מוליכות חשמלית(מיליאמפרמטר 

 .המלחי� בתמיסה

 

97 

, )נביעות, עי� גדי, מי עד�(ויות של בקבוקי מי� מינרלי� ות ?מהי תמיסה: 3פעילות 

וי סלעי� כרטיסיות לזיה, המופיעות באתר היחידה

 *.�"ומינרלי� מערכת קס

 

100

כיצד הומלחו מי : 4פעילות 

 ?הי�

כלי ובו אבקת המנרל ; ק מי�" סמ100 כוסיות המכילות 2

, הוא מלח הבישול) (NaClהליט המוכר בש� נתר� כלורי 

 .  כפיות2; (CaSo4) סיד� גופרתי�כלי ובו המינרל גבס

סלע מלח , ו�סלע קירט, סלע דולומיט,  סלע גיר–' חלק ב

 .כרטיסי� לזיהוי סלעי� ומינרלי�, וסלע גבס

 

105

מה משפיע על : 6פעילות 

 ?מסיסות

כלי סגור המכיל כוהל ,  מיליליטר100חמש משורות של 

 . וכלי סגור המכיל מי� מזוקקי�90%

 התכונות המיוחדות של המי� .ב

 

109

הדגמת תכונות : 1פעילות 

המי� בגישת הלמידה 

  ביותרהמתאימה לי

. ברז זור�, סרגל פלסטיק ופיסת צמר �" סרגל הקס�"

 כלי ע� מי� ,ג" א10מטבעות של  3,  טפי � 1דר# למידה 

 דר# .מעט סבו� כלי�, 90%כלי ע� כוהל  , מזוקקי�

פיסות , מגנט ונסורת ברזל, כלי ע� מי�, מבחנה � 2למידה 

 כלי ע�,  כוסות יי� דקות דפנות� 3 דר# למידה .ניר פשוט

כוס , כחול ע� שיער ר#מ� 4דר# למידה . שמ� בישול, מי�

 שקפי� – 5דר# למידה  .עיפרו�, צבעי מי�, ניר ציור, מי�

, פלסטלינה, מתו# אתר היחידה המתארי� אגלי טל

 .קיסמי�
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 חומרי	 ש	 הפעילות

 

125

ק " סמ100כלי ובו , קוביית שמ� זית קפוא; קוביית קרח מי� מוצקי�: 2פעילות 

בקבוק פלסטיק קט� ע� . מ� זיתק ש" סמ100כלי ובו ; מי�

 .חוט תפירה; מקפיא; מי�; פקק

 

128

מה מיוחד : 3פעילות 

 ?במי�

מתו# הסדרה " מי�"עשר הדקות הראשונות של הסרט 

 .בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה" עול� הכימיה"

  הא� יש מספיק מי� לכול�� 4פרק 

 זמינות המי� בכדור האר� .א

 

131

י� התפלגות המ: 1פעילות 

 בכדור האר�

 .קישור לאתר האינטרנט של היחידה

 

135

מה ה� מי� : 2פעילות 

 ?זמיני�

זמינות המי� : "שק&, קישור לאתר האינטרנט של היחידה

 ".בכדור האר�

 

139

מי שומר על : 3פעילות 

 הכנרת שלנו

 .קישור לאתר האינטרנט של היחידה

 

141

פעילות מסכמת : 4פעילות 

 לנושא זמינות המי�

 בישראל

 .קישור לאתר האינטרנט של היחידה

  מעברי חומר במחזור המי� בטבע� 5פרק 

 ?הא� כמות המי� על פני כדור האר� קבועה .א

147 בחזרה למחזור : 1פעילות 

 המי� בטבע

 ".איור של מחזור המי� בטבע: "שק&

 

149

שיווי משקל : 2פעילות 

 במחזור המי� בטבע

 .חידהקישור לאתר האינטרנט של הי

 

150

מה קורה למי� : 3פעילות 

 ?במחזור המי� בטבע

 .קישור לאתר האינטרנט של היחידה

 מעבר המי� מהאוקיינוס לאטמוספרה .ב

 

152

כיצד מתאדי� : 1פעילות 

 ?המי� בטבע

מעמד ; כפית מלח; ק מי�" סמ30כוס קלקר המכילה 

 . זכוכיות שעו�2;  לפחות110Wהמחזיק מנורה של 

 

154

הא� מי� : 2ות פעיל

 ?מתאדי� ג� בקור

 כוסות 2; כלי הדמיה לטמפרטורה השוררת במקרר שבבית

; מי ברז; עיפרו�; מדבקה; ק" סמ100כימיות בנפח 

 .סבלנות

156  כוחות המשיכה הפועלי� בי� חלקיקי המי�: 3פעילות 

ממה עשויי� : 4פעילות   מדע "מתו# הסדרה " ענני� ומשקעי� "�סרט 
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 חומרי	 ש	 הפעילות

157  .בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה" האטמוספירה ?הענני�

 הצמחי� כמובילי מי�  אל האטמוספרה .ג

 

158

הא� צמחי� : 1פעילות 

 ?מאבדי� מי�

, ק כל אחת" סמ50בנפח )  3, 2, 1( משורות ממוספרות 3

 סנטימטרי� מתחת לפתח 2המסומנות בקו אופקי בגובה 

 גבעול ע�; פקק אחד אטו�; פקק אחד מחורר; המשורה

 .טוש לסימו�; פלסטלינה; עלי�

 .קישור לאתר האינטרנט של היחידה

 

161

מהיכ� מאבדי� : 2פעילות 

 ?הצמחי� מי�

; טפי; מלקטת; לק ציפורניי� שקו&; עלי� של יהודי נודד

 .מיקרוסקופ; זכוכית נושאת ומכסה

 

162

מהיכ� קולט : 3פעילות 

 ?הצמח מי�

צלחת ; חרסי�נבטי� צעירי� של חיטה שהונבטו על גבי 

מרקר ; מיקרוסקופ אור; בינוקולר;  נייר שחור; פטרי

; זכוכיות מכסות; זכוכיות נושאות; מתיל� כחול; לסימו�

 .סכי� חיתו#; נייר סופג; טפי; כלי ע� מי�

 

163

כיצד מגיעי� : 4פעילות 

?המי� מהשורש אל העלי�

; נייר סינו�;  משורות2; ענ& ציפור� לבנה או כריזנטמה

 .צבע מאכל; גומייה; ות סימו�פתקי

 

164

כיצד עולי� : 5פעילות 

 ? המי� בגבעול הצמח

; )מ" מ�0.5קוטר של כ(צינור זכוכית צר ; ק גבס" סמ50

 כוסות פלסטיק 2; מהדק; מעמד; צבע מאכל; כוס כימית

 .קטנות

166  .מי�, קרקע חולית, נייר לב� סופג, צלחת פטרי נימיות בקרקע: 6פעילות 

 

168

כיצד משפיע : 7פעילות 

תהלי# הדיות על מערכת 

 ?מי התהו�

 .חשבו� מי� של משפחות התלמידי�, מחשבו�

 .קישור לאתר האינטרנט של היחידה

170  .הצמח כמוביל מי� אל האטמוספירה: שק& פעילות סיכו�: 8פעילות 

  המי� שאנו שותי�   � 6פרק 

 ?מה קורה למי� לאחר שמשתמשי� בה� .א

 

177

מה עושי� ע� : 1עילות פ

 ?המי�

, " שימושי הבית בביתנו�טבלת השערות לגבי : "שקפי�

. מפת הנחלי� של מדינת ישראל, "שימושי המי� בביתנו"

 .קישור לאתר האינטרנט של היחידה

 

182

  �סיור לימודי: 2פעילות 

מחזור המי� בסביבתי 

 הקרובה

 כתיבה כלי,  לכל תלמיד�חוברת סיור : ציוד לימודי לשדה

  לכל תלמיד�

,  לחוליה 1 �מצלמה ,  לכל תלמיד�לוח קשיח לכתיבה 

ציוד לשהייה ). שלא למטרת שתייה(בקבוק מלא במי� 

, כריכי�, ) ליטר לתלמיד2לפחות (מי� , כובע:  בשדה
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 חומרי	 ש	 הפעילות

 .שקיות לאיסו& אשפה, תרמיל גב קט�

חוברת הסיור ושקפי� לצור# ההכנה לסיור מופיעי� *

 .במדרי# למורה,  היחידהבאתר האינטרנט של

 ?כיצד נדע הא� המי� שאנו שותי� ראויי� לשתייה .ב

 

184

מדע וטכנולוגיה : 1פעילות 

 טיהור מי� באמצעות �

 פח� פעיל

 כפיות 2, כפית מלח, פטל מרוכז, כ& תערובת של עציצי�

נייר , שני משפכי�,  ארלנמיירי�2, )פח� פעיל(אבקת פח� 

פילטר , ערכה לבדיקת חנקות, רמיליאמפרמט, סינו� וכפית

 .בריטה משומש

 

186

איכות מי : 2פעילות 

 השתייה במדינת ישראל

קישור לאתר האינטרנט של , "אד� טבע ודי�: " שק&

 .היחידה

 

191

מה יודעי� : 3פעילות 

 …האנשי� בסביבתנו

 .תק� איכות מי השתייה של מדינת ישראל: שק&

 

194

מי משפיע על : 4פעילות 

? המי� שאנו שותי�איכות

 . קישור לאתר האינטרנט של היחידה

197  מארגני� ידע באמצעות מפת מושגי�: 6פעילות 

 

199

פעילות מסכמת : 7פעילות 

  ועדת חקירה ממלכתית �

 ,קישור לאתר האינטרנט של היחידה

201 מחזור חומרי כדור : נספח

 האר�

ערכת דוגמאות של סלעי� וכרטיסיות לזיהוי סלעי� מתו# 

 *.�"קס
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 :את הפרטי	 המופיעי	 למטה נית� לרכוש בחברות

 09�8627758: פקס, 09�8627757:  טלפו��מ  "דלילה ציוד למעבדות בע

 06�6362344: פקס, 06�6363428:  טלפו��יבי� ידע 

 : מה כלול בערכה–מפרט  ש� הפריט

סימולטור של מעי� שכבה מזרק ע� , )67ה בעמוד תמונ( בקרקעות חול גס וחרסית מלאמיכל 

 תמונה (מכל פלסטיק מחורר, צינור גומי, צינורית המחוברת אליו

 .צבע מאכל, )71בעמוד 

סימולטור של מערכת מי 

 התהו�

מזרק ע�  , 75 בקרקעות בהתא� לתמונה בעמוד מלאמיכל 

 .צבע מאכל כחול ואדו�, צינורית המחוברת אליו

סימולטור השפעת גודל 

 המי� הגרגר על חילחול

 .במסלע כדור האר�

מלאות , שלוש מבחנות קוניות ע� חור בתחתית המבחנה

בתחתית כל מבחנה יש גזה . חול דק ולס, חול גס: בקרקעות

 .למניעת בריחת הקרקע

ערכות לבדיקת איכות 

 המי� 

נית� לרכוש ג� בחברת * 

. רחובות, מ"יואל נעי� בע

 , 08�9464462: טלפו�

 .9464846: פקס

 , יקת חנקותערכה לבד

 ,ערכה לבדיקת קשיות

 מיליאמפרמטר

� לזיהוי "ערכת קס

 סלעי� ומינרלי�

 

 

.  מכל חברה מה כלול בערכהמפורטשימו לב  לקבל מפרט .  הציוד המפורט אינו זול:הערה

 בתו� לרכוש ערכות שאינ� מכילות את הקרקעות וסוגי המסלע לאמניסיו� אנו ממליצי� 

 .הסימולטורי�


