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 ט'  –לכיתות ז' אדם וסביבה   –גאוגרפיה  תכנית לימודים ב 

 בצל משבר הקורונה לקראת תשפ"א מרחוקללמידה  מיקוד 

 .  כל שנה שעות 60, בהיקף של נושא לכל שכבת גיל –נושאים   3לכל תלמידי ישראל מכל המגזרים וכוללת   מיועדתאדם וסביבה -בגאוגרפיה תכנית הלימודים 

 מצורפת בהמשך המלצה למיקוד ההוראה. נראה, על שגרת הלימודים בשנת הלימודים הקרובה, תשפ"א,   כךיף הקורונה שישפיע, נג של בשל המשך ההתפרצות

להרחבה ולהעמקה בהתאם לבחירת    , לאחר הוראת הליבה,אותם אנו ממליצים להשאירלבחירה  התכנים    בכחוללהלן רשימת פרקי הלימוד ובהם סומנו  בטבלה  
 ת הספר ככל שיותיר הזמן והמקום )פירוט מוקדי הלמידה, סוגיות ומושגים כתובים בהרחבה בתיק תוכניות לימודים(. בי וליהמורה ולשיק 

תוך טיפוח המיומנויות והערכים הייחודיים לתחום    החשיבה המרחביתותפותח    עקרונות המקצועיילמדו כלל  נבחרו באופן בו    ת הליבההתכנים והמיומנויות ללמיד 
 . הדעת

 

   :ט'  –, כיתות ז' וסביבהאדם -בגאוגרפיה לתכנון ההוראה ומהלך ההוראה ללמידה היברידית בשנת הלימודים תשפ"א לימודהדרך וחומרי   ניאב
   ט',  באתר המפמ"ר -אדם וסביבה" לכיתות ז' -ב"גאוגרפיה  המפורטתתוכנית הלימודים  .א

 רציונאל, מטרות, פרקי הלימוד, מוקדי הוראה ומושגים בתחום הדעת 
   ללמידה היברידית וחומרי הוראהיות לימודים ובו: ידע, מיומנויות, ערכים וכנק תתי .ב
 ופעילויות מגוונות ממויינות על פי נושאים  , מצגות, שיעורים מצולמיםנה(בהכ) יחידות הוראההמרחב בפורטל הפדגוגי ובו  –המרחב הפדגוגי  .ג

,  יחידות ההוראה המתוקשבותבחטיבת הביניים. אדם וסביבה -ימודים נכתבו יחידות הוראה לכל אחד מנושאי הלימוד בגאוגרפיהבמהלך שנת הל יחידות ההוראה
ם, ידע עדכני, עקרונות ומיומנויות  מורה וכוללות רעיונות גדוליסיס רחב לגמישות המהוות ב,  יטביתשמות דגש על הוראה פדגוגית מ  שתועלינה למרחב הפדגוגי,

כיתה ובלמידה מרחוק . הנושאים בראשונים  ההוראה מתאימות להוראה ביחידות  ידה ולהערכה. מגנריות וגאוגרפיות משולבות טיפוח ערכים והצעות מגוונות לל
 ( הנושאים הראשונים ללמידה בשנת הלימודים )פירוט בטבלה להלןתואמים את  פורסמו בתחילת שנת הלימודיםשי

    apsGoogle Earth   Google M GovMap –מפות מקוונות ברשת , אטלס ברור לחטיבת הביניים/אטלס אוניברסיטאי חדש/אטלס דיגיטלי - פותמ .ד
 אגף ספרי לימוד  –המאושרים וסביבות למידה  ספרי הלימוד .ה
    CIAאתר ה  –נתונים סטטיסטיים השוואתיים עולמיים , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלאומיים ובינלאומיים, כדוגמת:   אתרי נתונים .ו

    לפי נושאים לפי מדינות,נתונים השוואתיים  –הבנק העולמי    וחמדדי פית  -אתר השוואה בין מדינות 
 CIAאתר ה  –השוואתיים עולמיים  םיסטי נתונים סטטי

 אתרי נתונים יעודים כגון: קק"ל, מקורות, השירות המטאורולוגי, מינהל התכנון, המכון הגיאופיזי, המכון הגאולוגי ועוד   .ז

 
 נית לימודים כיתה ז'תוכ

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/geography-curriculum/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/geography-curriculum/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Geography/Pages/High-School-geography.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/seventh-grade/geography/Pages/seventh-grade-geography.aspx
https://www.govmap.gov.il/?c=204000,595000&z=0
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
https://www.cbs.gov.il/he/pages/default.aspx
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://worldmap.canadiangeographic.ca/
https://data.worldbank.org/country
https://databank.worldbank.org/databases
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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 כפר עולמי  - האדם וסביבתו
 

 וסביבה ונושאים ללמידה ממוקדת בצל משבר הקורונה.  דםא-ה רפיהמסמך שלהלן כולל את נושאי הלימוד של תכנית הלימודים בגאוג

בשנת הלימודים תשפ"א בשל    או לבחור ביניהם  תכנים שמומלץ לוותר עליהם – בכחולמסומנים פרקי הליבה.    – ללא סימון :בהמלצות מיקוד תוכן ומיומנויות 
 בכיתה.  והם נושאים להחרבה ולהעמקה במידת הזמן והמרחב  משבר הקורונה

 )פירוט וקישורים במבוא לעיל(  הדרך לתכנון ההוראה ניאב

 ומלצות בשנת תשפ"א שעות ההוראה המ שעות ההוראה בתוכנית הלימודים  פרקי תוכנית הלימודים 

 תוכנית מצומצמת 

 1 2 החיים בעולם משתנה –מבוא 

 7 9 גלובליזציה מעצימה שינויים בעולם 

 5 9 אי שוויון מרחבי 

 12 15 נה משת אוכלוסייה במרחב 

 7 12 יישובים כפריים ועירוניים במרחב משתנה 

 9 - 3 13 עבודת חקר המתמקדת בסביבה הקרובה 

 60 35 - 40 
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 שעות(   2)החיים בעולם משתנה  –. מבוא 1
 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי הלימוד 

 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אבחירה הנושאים למיקוד 
 ראה היברידית  ולהים  המלצות חומרי עזר למור
 

תמורות בתחומי חיים שונים  -פתיח 
 וביטוין במרחב

התפתחות התחבורה ומהפכת המידע והתקשורת   :עולם משתנה
 העולם הופך ל"כפר גלובלי".  - התפשטות שינויים במרחבגורמים ל 

   תהליכי פיתוח  יוצרים שינויים בנוף-
 לם בעו מהפכות חברתיות ופוליטיות ומשברים כלכליים - 
 בעולם המשתנה   ה"נופים הטבעיים" -

  : מרחב פדגוגי
פעילויות אינטראקטיביות,   שיעורים מצולמים 

סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים:  
   החיים בעולם משתנה 

 
 
 שעות(  9). גלובליזציה מעצימה שינויים בעולם 2

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

  הזציביטויי תהליך הגלובלי –. פתיח  1
 מרחב  ב

והפיכת העולם ל"כפר גלובלי" יוצרים  תהליכי הגלובליזציה -
 נופים גלובליים   -נופים אנושיים דומים 

מהדוגמאות  מחצית –: לבחירה המלצה למורה דוגמאות:
 :בתוכנית הלימודיםהמופיעות 

 : מרחב פדגוגי

  הליך הגלובליזציה במרחבת  - יחידת הוראה
     יםגורמים ומאפיינ  -עולמי ה

 גלובליזציה חלק א - שיעורים מצולמים
טיביות, סרטונים ומשימות  ראקינטפעילויות א

חב  מר -גלובליזציהלתלמידים בדפי הנושאים: 
 פדגוגי 

 סים בזמן אמת מטועת  תנו
   תנועת אניות בזמן אמת

    מדדי פיתוח -השוואה בין מדינות ר את
 

 : מרחב פדגוגי

גלובליזציה במרחב העולמי:     - יחידת הוראה
יה על המרחב  השלכות והשפעות של הגלובליזצ

 של מדינות העולם איננה אחידה.   רמת הגלובליזציה-    מי הכי גלובלית?  -ובליות די גל. מד2
 מומלץ: פירוט כמחצית מהמדדים

 . גורמים שאפשרו את הגלובליזציה  3
 כנולוגיים ם טרמיא. גו

 בעשורים האחרונים   המהפכה הטכנולוגיתהשפעת 
  מפיצות מידע, רעיונות ומובילות מהפכות מערכות תקשורת-
 מודרניות  מערכות תחבורה )

  כלכליים -ב. גורמים פוליטיים
.  השלכות תהליך הגלובליזציה  4

א. השפעות  הכלכלה    בתחומים שונים 
 והפוליטיקה 

   על הכלכלה והפוליטיקה:יה  יזצהשפעות הגלובל -

ב.  השפעות הגלובליזציה על התרבות  
 עולמקומיות  -והחברה 

עולמקומיות   -בות והחברהשפעות הגלובליזציה על התרה
 )גלוקליות(: 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/haim-beolam-mishtane/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/globalizatia/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/globalizatia/
https://he.flightaware.com/live/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4
https://worldmap.canadiangeographic.ca/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
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 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

.  בעיות סביבתיות בעידן הגלובלי  5 
 ש(  3וניסיונות גלובליים לפתרונן )

 א.בעיות סביבתיות 

 הליכי הגלובליזציה   י תיד בעיות סביבתיות מועצמות על
בעיות סביבתיות דומות קיימות באזורים שונים בעולם.  -

 )דוגמאות בתוכנית המלאה( 
)פירוט ת הן בעיות חוצות גבולות. ת הסביבתיוחלק מהבעיו 

   בתוכנית המלאה(

 העולמי 
 

    שיעורים מצולמים

 גלובליזציה חלק ב 
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  

מרחב  -גלובליזציהלתלמידים בדפי הנושאים: 
 פדגוגי 

 : מרחב פדגוגי
   שיעורים מצולמים 

 תהליכי הגלובליזציה משנים את העולם  
 קשיים ואתגרים  –גלובליזציה וסביבה 

פירוט בתוכנית . מומלץ לבחור     –ניסיונות גלובליים לפתרון בעיות  ב. ניסיונות התמודדות 
 ם רכיש דשלו

 
 
 שעות(  9)  . אי שוויון מרחבי 3

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: תשפ"א לשנת הלימודיםלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

 "פערים מדברים"   -. פתיח 1
 

 :מבט על הפערים במרחב
 המחשת פערים במרחב הגלובלי.  -

סל המזון, ברשתות תחבורה, בשכונות ם בערידוגמאות: פ
המגורים, בסדנאות יזע מול תעשייה מתקדמת, כלכלת  בזאר מול  

 חנויות יוקרה.

 : ימרחב פדגוג
פעילויות אינטראקטיביות,  ,  שיעורים מצולמיםו

 סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים:  

   מרחב פדגוגי -פריהמרכז ופרי  -םגלעין ושוליי

   מרחב פדגוגי-מדדי פיתוח

דיאגרמה דינמית של רמת הכנסה ותוחלת חיים  
 במדינות העולם 

    דינמית עולמית של מדדי פיתוחה מפ

 .אי שוויון מרחבי ברמה העולמית2
 דינות ן מבי א. פערים ברמת הפיתוח 

 
 

 : לבחירה מחצית מהמדדים: מדדי פיתוח
מדדי חברה ורווחהמדדי  ; מדדים כלכליים; מדדים דמוגרפיים

המדד המשולב: אינדקס הפיתוח  -; נולוגיה ותקשורתתשתיות, טכ 
 של האו"ם 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/globalizatia/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/globalizatia/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet2/geography-7grade/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/geography-7th-grade-1133/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/galin-shulayim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/development-indices/
https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles
https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles
http://www.sacmeq.org/interactive-maps/statplanet/StatPlanet.html
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מדינות העולם על רצף של רמות פיתוח: מתת מפותחות עד   -
 מפותחות מאד.   

 ות וגורמיה. דינ ל מהדינמיות ברמת הפיתוח ש -

 
   אי שיויון מרחבי –שיעורים מצולמים  

 
 
 
 
 

; גורמים היסטוריים; גורמים פיזיים:  גורמים לאי השוויון   ב. גורמים לאי השוויון המרחבי
 ציה גלובליז

  -ג. יחסי עולם מפותח ופחות מפותח  
 יחסי "שולט" ו"נשלט" ויחסי תלות. 

-פיצול פעילות תאגידים בינלאומיים:  מחקר ופיתוח  במדינות 
הבדלים בהרכב הסחר    - י תאגידים ווח ת רהעבר `-הגירת עובדים 

   והיקפו 
א.      . אי שוויון מרחבי ברמה הלאומית3

 גלעין ושוליים לאומיים 
 מאפייני אזורי השוליים  -  י אזור הגלעין הלאומייינמאפ

מדיניות והתערבות ממשלתית לצמצום  פערים בין אזורי הגלעין   ב. פעולות לצמצום הפערים 
 ות השונות.  דינ במ לאזורי השוליים

הפערים ברמת הפיתוח באים לידי ביטוי במידת הצדק הסביבתי  - חברתי    -.צדק סביבתי 4
   ובמודעות אליו.

 
 

 שעות(   15) אוכלוסייה במרחב משתנה  .4
 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 

 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 
 ראה היברידית  להוים  המלצות חומרי עזר למור

 
: אוכלוסיות העולם נבדלות  עולם מורכב- -מבט על עולם מורכב  עולם מורכב  –. פתיח 1

 זו מזו  
 : מרחב פדגוגי

 שיעורים מצולמים  
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  

מרחב  -אוכלוסייהלתלמידים בדפי הנושאים:  
    פדגוגי

 
אזורים צפופים ואזוןרים    מיםצולשיעורים מ

 דלילים 

ב . תפרוסת האוכלוסייה  במרח2
 אזורי  המי, הלאומי ועולה

 א. תפרוסת האוכלוסייה  וצפיפותה 

פירוט ברמת יבשות    – צפיפותהבעולם ו תפרוסת האוכלוסייה
 מדינות.  ו
 פיזיים ואנושיים.–הגורמים לתפרוסת האוכלוסייה בעולם  -
השנים  100 –שינויים בתפרוסת האוכלוסייה ובצפיפותה ב -

 האחרונות. 
 סיןכלוב. האזורים דלילי האו

 
: מומלץ לחשוף את התלמידים  חשיפה ראשונית  המלצה למורה

 אחד לאזורים צפופים ודלילים במרחב העולמי  והעמקה באזור 

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-10-6-2020/geography-7th-grade-1442/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/ohlocia/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/ohlocia/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
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 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 ראה היברידית  להוים  המלצות חומרי עזר למור
 

 מאפיינים דמוגרפיים  - שיעורים מצולמים  מיקום האזורים הדלילים העיקריים ובחינת תנאי הטבע בהם:  -

 : מרחב פדגוגי
    יםולמ שיעורים מצ

סרטונים  מצגות, פעילויות אינטראקטיביות,  
-אוכלוסייהומשימות לתלמידים בדפי הנושאים: 

    מרחב פדגוגי
 

פעילויות    מצולמים ריםיעוש : יפדגוגמרחב 
סרטונים ומשימות  מצגות, אינטראקטיביות, 

   מרחב פדגוגי-הגירה לתלמידים בדפי הנושאים:  
 

אזורים צפופים הם תוצאת שילוב מורכב בין תנאי טבע ופעילות   ג. האזורים צפופי האוכלוסין
 ת. ושיאנ

 מיקום האזורים הצפופים ובחינת התנאים  להתיישבות בהם.-
 .תהליכים ומאפיינים דמוגרפיים 3

 ה  א. גידול האוכלוסיי 
 בעולם וגורמיו 

, גורמים, השפעות, עולם  תמורות בגידול האוכלוסייה ובמרכיביו-
 מפותח ועולם מתפתח 

 
 פותחות ופחות מפותחות ת מינומבנה גילים במד ב. הרכב דמוגרפי של אוכלוסיית העולם  

ג. השלכות המאפיינים הדמוגרפיים  
 ודרכי ההתמודדות 

 

מדינות הפחות  ליניים  האופי השלכות המאפיינים הדמוגרפיים
 על מדינות אלה:   מפותחות

האופייניים למדינות מפותחות   השלכות המאפיינים הדמוגרפיים
 על מדינות אלה: 

.תנועות הגירה במרחב הגלובלי 4
 ש(   5) ומיהלאו

 א. הגורמים להגירה  

תהליך  ; מאזורי המוצא לאזורי היעד גורמים להגירה
 הגלובליזציה כמעצים הגירה 

 לסוגיה ירה  ב.הג
 

 הגירה פנימית ; חיצונית   -לאומית -הגירה בין 
 

 ישראל כמדינת הגירה  .ג
 

תרומת גלי ההגירה היהודית )עליות( לגידול האוכלוסייה  
 בישראל.  

סוגיית מהגרי העבודה  החוקיים ושאינם חוקיים   עם דותהתמוד-
 סוגיית הפליטים, סוגיית ילדי העובדים הזרים   -

 
 
 
 
 שעות( 12)ועירוניים במרחב משתנה  ם כפריים . יישובי5

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/ohlocia/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/ohlocia/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/ohlocia/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/ohlocia/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/hagira/
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בו גרים התלמידים   עבודת חקר המתמקדת בסביבה הקרובה ובה ייבדקו כיצד התהליכים הגלובליים שנלמדו באים לידי ביטוי ביישוב  שעות( 13) עבודת חקר
 ת, שעה בשבוע בשליש האחרון של שנת הלימודים.שעו 4 –  7מומלץ  –עבודה בקבוצות    שעות( 13ובמרחב שסביבו )

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה   הנושאים מיקוד 

 היברידית   ראהלהוהמלצות חומרי עזר למורים  
 

   –. פתיח 1
 יישובים מגוונים ומשתנים 

 

 : מרחב פדגוגי  
 שיעורים מצולמים  

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
מרחב  -גלעין שולייםלתלמידים בדפי הנושאים:   

 פדגוגי 
 : מרחב פדגוגי

 ם מצולמים  ורישיע
יחידות הוראה, פעילויות אינטראקטיביות,  

סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים:  
    מרחב פדגוגי-מניעת אבדן מזון

 
 : מרחב פדגוגי

   שיעורים מצולמים
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  

מרחב  -ערים ועיור לתלמידים בדפי הנושאים:   
     פדגוגי

  : מרחב פדגוגי
    שיעורים מצולמים

 
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  

 איכות הסביבה :   לתלמידים בדפי הנושאים

 . סוגי יישובים והתמורות  בהם 2
 א. גורמי מיקום יישובים 

 

 

 ב. המרחב הכפרי והתמורות החלות בו  
 

 

  ג. המרחב העירוני והתמורות החלות בו . 
  –יכי גלובליזציה תהל פת .העיר כמשק3

 ערי עולם 
 עיר עולם והמדדים להגדרתה-
רים אותן  דירוג ערי העולם על פי היקף ומגוון השירותים הקוש-

 לכלכלה הגלובלית 
 הגלובליזציה כגורם להתפתחות ערי העולם -
 : מאפיינים של ערי העולם-

 .סוגיות סביבתיות והתמודדות עמן 4
 א. מטרדי העיר הגדולה 

ה: מומלץ  לסקור את המטרדים לסוגיהם  וראלה המלצה
מהם )בהתאם ליישוב   בשלושההשונים, אך להתמקד רק 

 הגדולה   העיר מטרדי      התלמידים(
ב. התמודדות עם המטרדים :  תכנון  

 וקיימות 
המלצה להוראה: מומלץ  לסקור את ההתמודדות במטרדים 

    לסוגיהם בהתאמה לנלמד בסעיף א
 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/galin-shulayim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/galin-shulayim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/ovdan-mazon/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/arim_eyur/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/arim_eyur/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/pituah-bar-kayma/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/pituah-bar-kayma/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/pituah-bar-kayma/
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 'נית לימודים לכיתה חתוכ

 מדעי כדור הארץ -ה פיזית   רפיאוגגי

 
 
 

 תשפ"א שעות ההוראה המומלצות בשנת  שעות ההוראה בתוכנית הלימודים  פרקי תוכנית הלימודים 

 תוכנית מצומצמת 

 הספירות המרכיבות את כדור הארץ   -מבוא
 

1 1 

 8 12 כדור הארץ, מערכת השמש והיקום 

תהליכים מחזוריים    –מזג אוויר ואקלים 
 ה באטמוספר 

17 11 

פנימיים   -תהליכים מחזוריים בכדור הארץ 
 גיאוספרה    –וחיצוניים 

18 12 

 3 - 8 12 שימורם  משאבי הטבע בכדור הארץ, ניצולם ודרכי

 60 40 - 35 

 
 

 בפתח מסמך זה  פירוט במבוא – אבני הדרך בתכנון כל פרקי הלמידה
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 ארבע הספירות המרכיבות את כדור הארץ  –מבוא 

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  מוד פרקי לי
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 דית  המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברי
 

 ש( 1) מבוא
 

הספירות המרכיבות את כדור הארץ ויחסי הגומלין ביניהן   4
 סביבה   –יחסי הגומלין אדם -; וביניהן לבין החלל

משך קיום החיים בכדור  ת הת אתפיסת עולם המאפשר –קיימות -
 הארץ  

  : מרחב פדגוגי

ארבע הספרות של כדור הארץ   - יחידות הוראה
      וקיימות

    מרחב פדגוגי-והיקום  ללהח

 
 שעות(  12)  כדור הארץ, מערכת השמש והיקום   .1

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

 . מסעות לחלל 1
 

 אחד המסעות לחלל   -פתיח 
 תיירות בחלל.   לירח, המסע למאדים, לדוגמה: אחד המסעות  

 

 . היקום ומרכיביו       2
 

היווצרות היקום: ;  מבנה היקום וסדרי הגודל של מרכיביו 
 תיאוריית המפץ הגדול, מחזור החיים של הכוכבים 

 : גוגיפד רחבמ 

 היקום  -השמש  –כדור הארץ  - יחידות הוראה

    שיעורים מצולמים
    מרחב פדגוגי-החלל והיקום

    שיעורים מצולמים 
 

      מרחב פדגוגי-תנועות כדור הארץ והירח
   מרחב פדגוגי -הירח

 
 השרות המטאורולוגי  הישראלי 

 לאורך שנים   של מפלס מי הים ציהמולסי
    עונות השנה-הדמיה אינטראקטיבית

 . מערכת השמש ומרכיביה 3
 
 

;  ארץתכונותיה, הרכבה, וחשיבותה לחיים על פני כדור ה –השמש 
תנועת  ; בי המערכתשמש ותכונות מרכיהמבנה של מערכת ה

 הגופים במערכת השמש והגורמים לה 
 . תנועות כדור הארץ    4
 

תנועת ההקפה של כדור הארץ  -; הסיבוב העצמי של כדור הארץ
נטיית כדור הארץ  -; הבדלים בזוית קרינת השמש-סביב השמש: 

ת אורך היום  תנוהש-; אל מישור המילקה יוצרת את  עונות השנה
-; מופעי הירח תנועת ההקפה של הירח את כדור הארץ: ;ילה והל

 הקשר של תופעות הגאות והשפל לתנועת הירח 
 חמה ולבנה   –המנגנונים היוצרים את הליקויים -
 לוחות השנה: -

 הלוח מוסלמי 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/hahalal_yekum/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/hahalal_yekum/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/tnuot-kadur-yareah/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/hayareah/
https://ims.gov.il/
https://earthtime.org/stories/sea_level_rise
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_en.html
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 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

חלליות ומעבורות  ; תצפיות וטלסקופים; המניעים לחקר החלל   . חקר החלל5
לאן?   –חקר החלל ; ; ם ביקוםהיתכנות חיי; ללת חחנות; חלל

 ל להסיכון במסעות לח ;

 
   מרחב פדגוגי -הירח

 
פעילויות אינטראקטיביות,   : : מרחב פדגוגי

  בדפי הנושאים:  דיםלמיסרטונים ומשימות לת
    מרחב פדגוגי-החלל והיקום

 . השפעת האדם       6
 

מקור הפסולת, הסיכונים הכרוכים בה ופתרונות   –פסולת בחלל  ●
 : חקר החלל  סוגיות לדיון מוצעים לסילוקה

 

 שעות(  17)  תהליכים מחזוריים באטמוספרה  –. מזג אוויר ואקלים 2

 סימון( מיקוד הליבה )ללא  מוד פרקי לי
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

 . סופות הרס 1
 

 דוגמה לסופה ספציפית. -פתיח 
 סוגי סופות הרס: סופות טרופיות וטורנדו. 

 

ור הארץ  בכדים השמש כמקור האנרגיה המרכזי לתהליכ . השמש כמקור אנרגיה 2
 ים, גאוספריים, ביוספריים( ריים, הידרוספרי)אטמוספ

 

     שיעורים מצולמים
בעברית    ולמיםמצ  ריםשיעו: : מרחב פדגוגי

 ובערבית 

 . האטמוספרה3
 
 
 

תהליכים פיזיקליים וכימיים  ; היווצרות האטמוספרה ●
 באטמוספרה  

האטמוספרה כמאפשרת  ; מבנה האטמוספרה; הרכב האטמוספרה ●
חיים בכדור הארץ: טמפרטורות מתאימות, הרכב גזים מתאים,  

 סינון קרינה מסוכנת 

 : מרחב פדגוגי

 מבנה האטמוספיר  –  רים מצולמיםעושי 

 . תופעות מזג אוויר ואקלים 4
 

תפרושת הטמפרטורות על פני כדור  ; ההבדל בין מזג אוויר לאקלים
 הארץ 

 ;  גורמים מקומיים  גורמים עולמיים )קרינה(

    שיעורים מצולמיםמרחב פדגוגי : 
 
 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/hayareah/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/hahalal_yekum/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/


 מדינת ישראל 

 משרד החינוך 
 המזכירות הפדגוגית 

 אגף חברה ורוח

 אדם וסביבה  –גאוגרפיה הפיקוח על הוראת 
 

11 

 

 סימון( מיקוד הליבה )ללא  מוד פרקי לי
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

משקעים: ; היווצרות עננים, סוגי עננים;  מחזור המים בטבע 
 ם, סוגי משקעים  קעימש תהליכי שינוי מצבי צבירה, היווצרות
גורמים עולמיים, גורמים    -תפרושת משקעים על פני כדור הארץ 

 מקומיים

שינויי אקלים: תקופות קרחוניות ובין קרחוניות, שינויי אקלים   ●
פתאומיים )ההכחדה הגדולה של הדינוזאורים בסוף הקרטיקון(,  

 שינויי אקלים מהירים   

 
 
 

 . אזורי אקלים  5
 
 
 
 

,   אקלים מדברי,   אקלים טרופי מיון אקלימים ומאפייניהם: 
 וטבי ם קקליא,  אקלים קר,  אקלים ממוזג,  אקלים סוב טרופי

 
 

  : מרחב פדגוגי
פעילויות אינטראקטיביות,    שיעורים מצולמים

 סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים:  
מרחב  -אקלים וקלימוגרף     דגוגיב פמרח -עננים 
 השרות המטאורולוגי  הישראלי   פדגוגי

 מפות אקלים עולמיות דינמיות 

: תהליכים טבעיים ותהליכים מעשה ידי האדם,  גשם זיהום אוויר דם השפעת הא . 6
 :התחממות גלובלית;  חומצי, התדלדלות שכבת האוזון

 

  : מרחב פדגוגי
ועידת האקלים העולמית      התחממות כדור הארץ

     מרחב פדגוגי-ם כדור הארץוי   2019

 
 

 שעות(  18) גיאוספרה   –פנימיים וחיצוניים  -. תהליכים מחזוריים בכדור הארץ 3

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

 נייםם פנימיים וחיצויכיתהל. 1
  

 

הבחנה בין תהליכים פנימיים לתהליכים חיצוניים בעזרת   -פתיח 
נזקים  , ההתייחסות לאירועים דרמטיים שיוצרים כוחות פנימיים

 שהם גורמים. 

  : מרחב פדגוגי
       שיעורים מצולמים

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/ananim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/aklim_klimugraf/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/aklim_klimugraf/
https://ims.gov.il/
https://geocenter.info/en/monitoring/wind
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/hithamemut_cadur_aretz/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/yom-kadur-haaretz/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
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 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

הנוף הוא תוצר של שילוב בין פעילות התהליכים הפנימיים לבין  
 התהליכים החיצוניים.

 : מרחב פדגוגי
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  

 לתלמידים בדפי הנושאים:  
 פדגוגי מרחב  -ת טקטונייםחו לו
 

     מרחב פדגוגי-תהליכים חיצוניים בכדור הארץ
  
    שיעורים מצולמים 

;  והלחצים במעמקי כדור הארץמבנה כדור הארץ;   הטמפרטורה  א. תהליכים פנימיים  
 שיטות בסיס לחקר פנים כדור הארץ 

  (  מבנה כדור הארץ  1
 קטוניקת( הלוחות)ט ועת( תנ2
 

הכוחות המניעים את ;  תנועת הלוחות והעדויות לתנועתם 
 הבקע הסורי אפריקני ;  סוגי התנועה של הלוחות ;  הלוחות

הכוחות הגורמים לקימוט  ;   ני שבירה;הבחנה בין מבני קימוט למב  (  נופי קימוט ושבירה 3
של   ריםאזוסוגי נופים  ב; סוגי שברים; סוגי קימוטים; ושבירה

 ה קימוט ושביר
 (   רעידות אדמה והתפרצויות געשיות  4
 

גורמים, מדידה, תפרוסת בעולם , חיזוי, היערכות  רעידות אדמה: 
 והתמודדות האדם, רעידות אדמה בישראל 

סוגי הרי געש, נופים געשיים, איים  גורמים,פעילות געשית: 
וסת  תפרם,  געשיים, חיזוי התפרצויות, היערכות והתמודדות האד

 השקט, איסלנד, הרי געש בישראל האש באוקיינוס   בעולם: טבעת
 

 

 
    שיעורים מצולמים : מרחב פדגוגי

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
מרחב  -לוחות טקטוניים לתלמידים בדפי הנושאים: 

-רעידות אדמה  ,     מרחב פדגוגי  -הרי געש,   פדגוגי
מפה אינטראקטיבית רעידות אדמה      מרחב פדגוגי

   בזמן אמת

קבוצות עיקריות לפי היווצרות וסביבות ההשקעה: סלעי    3-מיון ל (   סלעים ומינרלים    5
;   מאובנים;  תכונות הסלעי;  יסוד, סלעי משקע וסלעי תמורה 

 זמן גיאולוגי ושיטות תיארוך  ; מחזור הסלעים בטבע

 עות "מעבדת שדה" זיהוי סוגי הסלעים העיקריים באמצ ●
 

   מרחב פדגוגי-סלעי כדור הארץ
 

    שיעורים מצולמים : מרחב פדגוגי

 

 ב.  תהליכים חיצוניים  
 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/lochot_taktonym/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/tahalihim-hizoniem-kador-aretz/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/lochot_taktonym/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/lochot_taktonym/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/harey_gaash/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/reidot_adama/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/reidot_adama/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/reidot_adama/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/reidot_adama/
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?fref=gc#%7B%22autoUpdate%22%3A%5B%22autoUpdate%22%5D%2C%22basemap%22%3A%22grayscale%22%2C%22feed%22%3A%221day_m25%22%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B-61.10078883158897%2C-141.328125%5D%2C%5B73.22669969306126%2C196.171875%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%5B%22plates%22%5D%2C%22restrictListToMap%22%3A%5B%22restrictListToMap%22%5D%2C%22search%22%3Anull%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22timezone%22%3A%22utc%22%2C%22viewModes%22%3A%5B%22list%22%2C%22map%22%5D%2C%22event%22%3A%22us2000abl2%22%7D
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?fref=gc#%7B%22autoUpdate%22%3A%5B%22autoUpdate%22%5D%2C%22basemap%22%3A%22grayscale%22%2C%22feed%22%3A%221day_m25%22%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B-61.10078883158897%2C-141.328125%5D%2C%5B73.22669969306126%2C196.171875%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%5B%22plates%22%5D%2C%22restrictListToMap%22%3A%5B%22restrictListToMap%22%5D%2C%22search%22%3Anull%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22timezone%22%3A%22utc%22%2C%22viewModes%22%3A%5B%22list%22%2C%22map%22%5D%2C%22event%22%3A%22us2000abl2%22%7D
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/siley-kador-aretz/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
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 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

 ( מבוא  1
 

 התהליכים החיצוניים משנים את הנוף באופן מתמיד. -
תהליכי עיצוב הנוף: בליה )מכנית, כימית,ביולוגית(  סחיפה,  -

 השקעה  
 התפתחות קרקע -

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות   
 לתלמידים בדפי הנושאים:  

      מרחב פדגוגי-תהליכים חיצוניים בכדור הארץ

כוחות ותהליכים המעצבים את צורות   (2
 הנוף 

 בליה מכנית, כימית וביולוגית, קרקע כתוצר הבליה -
 
 

 

 השפעת האדם   (3
 

 : מרחב פדגוגי ים ותהליכים הורסים תהליכים מקיימ
    שיעורים מצולמים

 

 שעות(  12) . משאבי הטבע בכדור הארץ, ניצולם ודרכי שימורם 4

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

פתרונות טכנולוגיים למשאבים   .1
 במחסור 

 

הצגה של שני פיתרונות מקיימים למשאבים במחסור   -פתיח 
 ומשמעותם לאוכלוסייה.  

 
 

 במרחב הפדגוגי  יחידות הוראה 
       שיעורים מצולמים

 . מבוא :2
 משאבי הטבע לסוגיהם 

 
 

מים, אוקיינוסים   – משאבי קיוםלמיונם: המשאבים ודרכים 
; מיון  מחצבים ,משאבי אנרגיהוימים, אור וחום, אוויר וקרקע; 

המשאבים למתכלים ומתחדשים; מיון המשאבים לכאלה בעלי  
 עתודות גדולות, ולכאלה בעלי עתודות  מצומצמות 

  ומליאה במשאב אחד להעמקה בקבוצותבחירה  –בהמשך 
 4או סעיף  3סעיף 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/tahalihim-hizoniem-kador-aretz/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31419,31229&Topics=31970&Classes=31345&page=1&text=%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31419,31229&Topics=31970&Classes=31345&page=1&text=%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
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 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

 משאבי מים  א.
 או משאבי אנרגיה )סעיף ב(  

 

הפגיעה  -; התפתחות השימוש במים -; מיון משאבי המים:-
דרכי התמודדות  -; באיכותם של מקורות המים והידלדלותם 

 עם הבעיות   

 
בעברית  ומצגות נילוות       שיעורים מצולמים

     ובערבית

  –)או משאבי מים משאבי אנרגיה ב. 
 סעיף א( 

 

משאבי אנרגיה   , תמונת מצב –עלייה בצריכת אנרגיה בעולם -
 מתכלים  

רכי השימוש, השלכות סביבתיות  ד,   משאבי אנרגיה מתחדשים 
מקורות  , ביודלק וביומסהיו אנרגיה :ב ,  של השימוש במשאבים

 אנרגיה מתכלים ומתחדשים בישראל  

 
      עברית ובערביתומצגות נילוות     שיעורים מצולמים

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
 לתלמידים בדפי הנושאים:  

    מרחב פדגוגי-אבי טבע מתחדשיםמש
   מרחב פדגוגי-גז טבעי בישראל

 
   מרחב פדגוגי-משאבי טבע מתכלים

 

מתכות, -מתכות, אל  –. מחצבים 4
 חומרי בנייה, אבני חן 

-: חומרי גלם להפקת מתכות, חומרי גלם להפקת אלמחצבים
 מתכות, חומרי בנייה, אבני חן:

 
הקשר בין תפרוסת המשאבים לפעילות האנושית, ופערים  תוח . המשאבים כזרז פי5

 מרחביים  

 . השפעת האדם  6
 

קיימא, וטביעת רגל  -התפתחות המושגים קיימות, פיתוח בר
 ;  אקולוגית בהקשר לניצול משאבי כדור הארץ

 בעברית ובערבית   שיעורים מצולמים

,  פעילויות אינטראקטיביות : מרחב פדגוגי
 סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים:  

 איכות הסביבה 

 
 

 

 

 

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31419,31229&Topics=31970&Classes=31345&page=1&text=%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/gas-tivei-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/mashabey_teva_mitkalim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/pituah-bar-kayma/
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 תכנית לימודים מותאמת לכיתה ט'
 אדם חברה וסביבה  –ישראל          

 
 

 לעיל( במבוא)פירוט וקישורים   אבני הדרך לתכנון ההוראה

 
 שעות מומלצות ללמידה היברידית בשנת תשפ"א  שעות בתוכנית הלימודים פרקי תוכנית הלימודים 

 2 3 ישראל במזרח התיכון: ארץ קטנה במרחב מורכב  -מבוא
 6 10 הגאוגרפיה הפיזית   –מערכות הנוף בישראל 
 3 6 תמודדות האדם עם משאב במחסור ה –מערכת המים בישראל 

 10 15 אוכלוסייה ויישובים בישראל    
 7 - 9 14 כלכלה ותשתיות   

 6 - 7 12 סביבה וקיימות בישראל   
 60 37 - 34 
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 שעות(   3)    ישראל במזרח התיכון: ארץ קטנה במרחב מורכב -מבוא . 1
 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 

 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים וד מיק
 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  

 
 . פתיח: 1

אזור    –א. ישראל במזרח התיכון 
 מעבר במרכז הגשר הבין יבשתי 

 הגדרת אזור המזרח התיכון המהווה אזור מעבר בין שלוש יבשות  -
 בין יבשתי:מיקומה הגאופוליטי של ארץ ישראל במרכז הגשר ה-
  

    
 פעילויות אינטראקטיביות,  : מרחב פדגוגי

 רטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים ס
ישראל במזרח התיכון: ארץ קטנה  : יחידת הוראה

 במרחב מורכב )מבוא( 
 שיעורים מצולמים 

ב. מפגש נופים תרבותיים במזרח 
 התיכון 

השפעת מיקום  המזרח התיכון בכלל וארץ ישראל בפרט על היווצרות  -
 נופים תרבותיים מגוונים במרחב

 . גבולות ישראל 2
 בולות הארץ והמדינה ג  –א. פתיח 

 

ית לבין המושג  הבחנה בין המושג "ארץ ישראל" כיחידה גאוגרפ-
 "מדינת ישראל".

   גבולות ארץ ישראל בתנ"ך-
 

    רים מצולמיםשיעו
פעילויות אינטראקטיביות,   : מרחב פדגוגי

 ות לתלמידים בדפי הנושאים: סרטונים ומשימ 
 לישראגבולות   – יחידות הוראה
סרטונים, פעילויות    מרחב פדגוגי  -גבולות ישראל 

 אינטראקטיביות, קישורים לאתרים 
 ישראל   סוגי גבולות- ב. גבולות ישראל כיום 

 תוצאה של מלחמות והסכמים:   -השינויים בתוואי הגבולות- שינויים בתוואי הגבולות  ג. 

 
 
 שעות( 10)    הגאוגרפיה הפיזית  –ת הנוף בישראל מערכו.  2

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 ת המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידי 

מפגש אזורי אקלים   מפגש נופים טבעיים מגוונים  והקשר ביניהם:- מגוון נופים  -.פתיח 1
מפגש סוגי  ; מפגש מסלע ; לוחות טקטוניים  היוצר תבליט מגוון מפגש 

 חי וצומח י   -מפגש ביולוגי; קרקעות

     שיעורים מצולמים
  

 
 רכות הנוף:  .מע2

 א. תבליט הנוף:  
שלוש רצועות אורך   -תבליט אורכי 

 מרכזיות  

 ארץ ישראל וחלוקתן המשנית ליחידות נוף   רצועות האורך בתבליט -
 

    שיעורים מצולמים
  : מרחב פדגוגי 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
 לתלמידים בדפי הנושאים: 

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31419,31229&Topics=31970&Classes=31346&page=1&text=%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31419,31229&Topics=31970&Classes=31346&page=1&text=%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/gvolot-israel-new/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
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 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 ת המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידי 

   מרחב פדגוגי-מבנה הנוף בישראל
  –היווצרות מערכות הנוף  ב.

פנימיים ותהליכים  תהליכים
 חיצוניים 

 

תהליכי שבירה   ; באזור ההר -תהליכי קימוט ; היווצרות מערכות הנוף-
;  בבקע ים המלח והערבה )חלקו הצפוני של השבר הסורי אפריקני(  -

;   תהליכי געשיות ברמת הגולן; קעה במישור החוףתהליכי סחיפה והש
 ; תופעות נוף ייחודיות והיווצרותן-

 

 ץ .אקלים אר3
מפגש בין אקלים ים   -ישראל

 תיכוני לאקלים מדברי  
תפרוסת   -א. אזורי האקלים 

 ומאפיינים 

האקלים  ; האקלים הים תיכוני    תפרוסת אזורי האקלים השונים: -
   1צחיח למחצה –י האקלים הערבת; צחיח –המדברי 

   :מאפייני סוגי האקלים השונים-

    שיעורים מצולמים
  : פדגוגי מרחב 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
 לתלמידים בדפי הנושאים: 

    מרחב פדגוגי-אקלים וקלימוגרף
ין האזורים ב. הגורמים לשונות ב 

 השונים 
 
 

 הגורמים לשונות בין אזורי הארץ השונים 
 קרבה/ ריחוק מהים ; : הגורמים המקומיים-הגורם העולמי: -

 כיוון המדרון ביחס לים ; הגובה הטופוגרפי

    שיעורים מצולמים
  : מרחב פדגוגי 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
-אקלים וקלימוגרף  לתלמידים בדפי הנושאים:

 מרחב פדגוגי 
אקלים ומזג אוויר  ג. תופעות
 קיצוניות 

בצורת  - :;עומס חום קרה בעיקר בחורף-; שרב בעיקר בעונות המעבר  -
   מדבור ; חקלאיתאקלימית לעומת בצורת 

 

ד. אתגר החיים באקלים המדברי  
 והערבתי 

 ות עם קשיי החיים במדבר ו"הפרחת המדבר"  בנגב:התמודד
 ית הלימודים( התמקדות בדרך אחת )פירוט בתוכנ  –המלצה להוראה 

 

    שיעורים מצולמים
  פעילויות אינטראקטיביות, : מרחב פדגוגי 

  סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים:
 מערכת המים בישראל 

 . מקורות המים הטבעיים  4
 תפרוסת מקורות המים 

 

 עיקר מקורות המים הטבעיים של ישראל  -ת   המערכת התלת אגני
 אקוות החוף  ;  אקוות ההר  ;  הירדן והכנרת

לבסיסי הסחיפה    המרכזיים הזורמיםוהנחלים    קו פרשת המים-
 השונים. 

 מי תהום קדומים בנגב ובערב-

   שיעורים מצולמים
 :מרחב פדגוגי 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
 פי הנושאים: לתלמידים בד

 פרזנטציה בריבוע  -מקורות המים של ישראל
 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/mivne-nof/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/aklim_klimugraf/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/aklim_klimugraf/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/aklim_klimugraf/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/aklim_klimugraf/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/aklim_klimugraf/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/marechet-maym-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
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 שעות(  6)    התמודדות האדם עם משאב במחסור  –מערכת המים בישראל .  3

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  קי לימוד פר
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 
 

פתיח: טכנולוגיה ישראלית  .1
  מתקדמת בתחום המים

  הצגת טכנולוגיה מתקדמת שמטרתה לענות על אתגרי המים. 

 . אתגרי משק המים 2
מים  א. אתגר המחסור ב

 וההתמודדות עמו  
 

תמורות בצריכת המים בישראל הפתרונות למחסור  -: המחסור במים-
 במים: 

 

    שיעורים מצולמים
 : מרחב פדגוגי 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
ם  מערכת המי  לתלמידים בדפי הנושאים:

    מרחב פדגוגי-בישראל
 חברת "מקורות"  ת המיםרשו

אתגרי השונות בתפרוסת   ב.
מקורות המים וספיקתם המשתנה  

 וההתמודדות עמם 
 

 בין צפון הארץ לדרומה  חוסר איזון מרחבי-
   , בין השנים חוסר איזון בין העונות-
סוגיית המים המשותפים   -; תפרוסת מקורות המים המשותפים-

 ;מבחינת איכותם וכמותם

 :מרחב פדגוגי 
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  

מקורות המים של    נושאים:לתלמידים בדפי ה
 ישראל 

אתגר איכות המים וההתמודדות   ג.
 עמו 

 

גורמי זיהום ודרכי  -; תפרוסת והיקף זיהום מקורות המים 
השפעת שאיבת היתר על כמות המים    -אקוות החוף ; התמודדות

 האדם באגן ההיקוות  השפעת פעילות   הכנרת ; ואיכותם

    שיעורים מצולמים
פעילויות אינטראקטיביות,   :מרחב פדגוגי 

  ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים: סרטונים
 נחלי ישראל 

ד. אתגרי מים חוצי גבולות  
 ם והתמודדות עמ

משותפים  סוגיית המים ה ; תפרוסת מקורות המים המשותפים
 ם מבחינת איכותם וכמות

 

 .ניהול משק המים  3
 

כאחראית על שמירת   "רשות המים"-; 1959חקיקה: "חוק המים" מ -
 ום ושיקשימור ;  הקצאת מים למגזרים השונים  איכות המים וכמותם:

 

 
 
 
 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/marechet-maym-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/marechet-maym-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/marechet-maym-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/marechet-maym-israel/
http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx
http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx
http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx
https://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/Pages/default.aspx
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31419,31229&Topics=31970&Classes=31346&page=1&text=%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/nahaley_israel/
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    שעות(  15)   אוכלוסייה ויישובים בישראל .  4

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים ד מיקו

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

פתיח: אוכלוסיית ישראל  .1
מגוון דתי, לאומי  -פסיפס אנושי

 ש'(  2ותרבותי  )
 א. האוכלוסייה במספרים 

  -התפלגות האוכלוסייה: יהודים ולא יהודים   התפלגות האוכלוסייה
התפלגות האוכלוסייה היהודית  ; דרוזים, צ'רקסים מוסלמים, נוצרים,

ות המוצא העיקריות  ילידי הארץ וילידי חו"ל, )לפי ארצ  -לפי  מוצאה
 של העולים(  

    שיעורים מצולמים
 :מרחב פדגוגי 

ות, סרטונים ומשימות  פעילויות אינטראקטיבי 
 לתלמידים בדפי הנושאים: 

שאינה   ב. פסיפס תרבותי. אוכלוסייה  לדת:  זיקה  לפי  היהודית  האוכלוסייה  התפלגות 
 דתית, אוכלוסייה דתית לאומית ואוכלוסייה חרדית  

וון דתות, לאומים ,תרבויות ורמת חיים יוצרים נופים תרבותיים  מג-
 ובידול מרחבי.  

 

    שיעורים מצולמים
 :מרחב פדגוגי 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
 לתלמידים בדפי הנושאים: 

 מרחב פדגוגי -אוכלוסיית ישראל
ינים ותמורות דמוגרפיים, . מאפי2

 חברתיים וכלכליים  
 האוכלוסייה  של

 א. מאפיינים דמוגרפיים 
 
   כלכליים-ם חברתייםמאפייני .ב

תמורות במבנה הגילים של  -; מבנה הגילים; גידול האוכלוסייה  וגורמיו
 :  ישראל כמדינת עלייה /הגירה;  האוכלוסיות השונות

החמישים ושנות   נותשתי העליות העיקריות מאז קום המדינה )ש 
 ; ביטויים במרחב –על החברה והכלכלה  התשעים( והשפעתן

כלכליים ומגמות השינוי בהם מקום המדינה   -המאפיינים החברתיים
 )רמת רווחה, השכלה והכנסה(.  ועד ימינו

    שיעורים מצולמים
 :מרחב פדגוגי 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
 לתלמידים בדפי הנושאים: 

 מרחב פדגוגי -אוכלוסיית ישראל
    מרחב פדגוגי– 90וה    50עלית שנות ה 

 המרחב היישובי   .  עיצוב3
 תפרוסת האוכלוסייה   א.
 

: ערב  ות זמןתפרוסת האוכלוסייה  היהודית והלא יהודית בשלוש נקוד-
 וכיום.  1948 -, עם קום המדינה1882 –העלייה הראשונה 

 הגורמים לתפרוסת האוכלוסייה בעבר ובהווה -

  
 :מרחב פדגוגי 

 מרחב פדגוגי -אוכלוסיית ישראל
 

 ב. מגוון צורות התיישבות  
 
 
 
 
 

 סוגי היישובים בישראל 
 יישובים קהילתיים – היישובים הכפריים  לסוגיהם-
  ם העירוניים לסוגיהםהיישובי-
במטרופולין, כוח המשיכה של גלעין המטרופולין,  המטרופולינים  -

 ערי המטרופולינים   בה, שימושי קרקע .מטרדי הסבי

    שיעורים מצולמים
 :מרחב פדגוגי 

אקטיביות, סרטונים ומשימות  פעילויות אינטר
 לתלמידים בדפי הנושאים: 

 מרחב פדגוגי -מטרופולינים בישראל
 מרחב פדגוגי  -מרכז פריפריה -גלעין שוליים

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/ochlosiyat-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/ochlosiyat-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/aliyot-50-90/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31419,31229&Topics=31970&Classes=31346&page=1&text=%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31419,31229&Topics=31970&Classes=31346&page=1&text=%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31419,31229&Topics=31970&Classes=31346&page=1&text=%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31419,31229&Topics=31970&Classes=31346&page=1&text=%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/ochlosiyat-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/metropolinim-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/galin-shulayim/
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 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים ד מיקו

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

-ג. אי שוויון מרחבי )כלכלי
 ( סביבתי-חברתי

 

 פערים בצפיפות האוכלוסייה -;  גלעין לאומי ושוליים לאומיים
הגירה: מאזן הגירה שלילי באזורי  מאזן -;  פערים כלכליים חברתיים-

 השוליים לעומת מאזן הגירה חיובי באזורי הגלעין 
 מדיניות ממשלתית לחיזוק אזורי השוליים הלאומיים -

    שיעורים מצולמים
 :מרחב פדגוגי 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
 לתלמידים בדפי הנושאים: 

 מרחב פדגוגי  -מרכז פריפריה -גלעין שוליים
 
 
   שעות( 15)   כלכלה ותשתיות  .5

 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 מלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  ה
 

 ש'(:  1. פתיח )1
ישראל כמעצמה  -הישגי הכלכלה

 לוגיתטכנו

הישגי הטכנולוגיה הישראלית בתחומים שונים: תעשיות ביטחוניות,  
תעשיות אלקטרוניקה, היקף רישום הפטנטים, טכנולוגיות חקלאיות,  

 ד התפלת מים ועו

 

.כלכלת ישראל והשתלבותה 2
 לכלה הגלובאלית   בכ

   -א. ענפי הכלכלה 
 מאפיינים ותמורות 

 "מבט על" על ענפי הכלכלה בישראל 
: הגידול בתמ"ג ובמספר המועסקים,  נים ותמורות במספריםמאפיי-

 גידול ושינוי בהרכבו   –סחר חוץ 
 שינויים במבנה התעסוקה  -
 

    םשיעורים מצולמי
 
  

ב. ההשתלבות בכלכלה  
 הגלובאלית 

 

 שילוב כלכלת ישראל בכלכלה העולמית -
)פוליטיים, כלכליים וביטחוניים(   ולמיים ומקומייםהשפעת משברים ע-

 על התפתחות הכלכלה הישראלית 

    שיעורים מצולמים
פעילויות אינטראקטיביות,   :מרחב פדגוגי 

סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  
 כלכלת ישראל הנושאים:

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/vaidat-aklim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/galin-shulayim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/nahaley_israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/economy-of-israel/
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 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 מלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  ה
 

 ענפי המשק הישראליים  . 3
 א. החקלאות בישראל 

 צה: המל
 לבחירת המורה  –מהם  באחדהצגת ענפי הכלכלה והתמקדות 
 מאפיינים ותמורות בחקלאות: 

    שיעורים מצולמים
פעילויות אינטראקטיביות,   :: מרחב פדגוגי 

 סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים: 
   מרחב פדגוגי-חקלאות בישראל   כלכלת ישראל

 ב. התעשייה בישראל  
 

  בתעשייה: מאפיינים ותמורות
 תעשייה  

 

    שיעורים מצולמים
פעילויות אינטראקטיביות,   :מרחב פדגוגי

  הנושאים: סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי
    כלכלת ישראל

 ג. ענפי השירותים והמסחר  
 

   שיעורים מצולמים  נופי המסחר הופכים לנופים גלובאליים--; ענפי השירותים לסוגיהם
פעילויות אינטראקטיביות,   :מרחב פדגוגי

סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  
    כלכלת ישראלהנושאים:

  –חשיבות ענף התיירות; מאפיינים ותמורות, ;  התיירות לסוגיה ד. ענף התיירות  
 תרומתו לכלכלה ולתדמיתה של מדינת ישראל בעולם 

 תיירות וקיימות 
 שימור נופי מורשת ונופי תרבות  

    שיעורים מצולמים
פעילויות אינטראקטיביות,   :מרחב פדגוגי 

 תלמידים בדפי הנושאים: סרטונים ומשימות ל 
 ישראל בתיירות 

. תשתיות כבסיס לכלכלת  4
 ישראל  

 א. תשתיות בישראל  

 מהן  באחתלהעמקה  המלצה להוראה: הצגת התשתיות לסוגיהן ובחירה
 סוגי תשתיות  

 

מורות בצריכת  ת;  תפרוסת רשת החשמל;  מערכת החשמל בישראל ב. תשתיות אנרגיה 
הקושי בפיתוח ושמירת יציבות מערכת  ;  החשמל והגורמים להן

 מקורות אנרגיה בשימוש רשת החשמל ;  ישראל כ"אי חשמלי"   -החשמל
 ת בהםוהתמורו  מקורות האנרגיה להפקת חשמל בישראל

 אתגרי הסביבה בפיתוח משק האנרגיה  

   רים מצולמיםשיעו
פעילויות אינטראקטיביות,   מרחב פדגוגי: 

 סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים: 
 גז טבעי בישראל 

פעילות   מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/economy-of-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/haklaut-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/nahaley_israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/economy-of-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/nahaley_israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/economy-of-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/nahaley_israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/tayarut_israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
../../../../../../../מיקודים%20תשפא/מיקודים%20לאלירז/מעודכנים%20לאחר%20הערות%20אלירז/לאחר%20הערות%20אלירז/חטיבת%20ביניים/גז%20טבעי%20בישראל
https://www.galim.org.il/geography/unit/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D/1?lang=he
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 מיקוד הליבה )ללא סימון(  פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 מלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  ה
 

 אקטיבית  אינטר

 תשתיות )גורם נייח( וכלי תחבורה )גורם נייד(  :התחבורה לסוגיה ל ג. תשתיות תחבורה בישרא 
 תחבורה יבשתית )מוטורית ומסילתי(, ימית ואווירית   

 ה תחבור אתגרי הסביבה בפיתוח רשת ה

    שיעורים מצולמים
 

 :תקשורת לסוגיהן מערכות רת וד. מערכות תקש 
 

    שיעורים מצולמים
פעילויות אינטראקטיביות,   מרחב פדגוגי:

 : סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים

                          
 
 
    שעות( 12)  . סביבה וקיימות בישראל 6

 ימון( בה )ללא סמיקוד הלי פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

הצגת סוגיות סביבתיות המדגימות שיקום משגי העבר בגישת   . פתיח  1
 הקיימות.   

 

. הגורמים לפגיעה בסביבה  2
 ותוצאותיהם  

 
 
 

 גורמי על" היוצרים פגיעה בסביבה:  1
 
 

    שיעורים מצולמים
  :מרחב פדגוגי

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
 לתלמידים בדפי הנושאים: 

     מרחב פדגוגי-סביבה וקיימות בישראל 
.קיימות כגישה מובילה בתחומי  3

 חיים שונים  
 א. עקרונות מנחים לקיימות 

 

יימות ובחירה להעמקה בין  קרונות הקהמלצה להוראה: הצגת ע
 קיימות ברמת מדינה לבין קיימות ברמה מקומית 

קיימות כגישת פיתוח הלוקחת בחשבון את הדורות הבאים ומשלבת  -
 צדק חברתי והוגנות חברתית  ,הגנה על הסביבה ,פיתח וצמיחה כלכלית

    שיעורים מצולמים
  :מרחב פדגוגי

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
 ים בדפי הנושאים לתלמיד 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/nahaley_israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/sviva-vekayamut-beisrael/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/pedagogya-geo-hatav/online-lessons-htv/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/nahaley_israel/
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 ימון( בה )ללא סמיקוד הלי פרקי לימוד 
 בכחול: לשנת הלימודים תשפ"אלבחירה הנושאים מיקוד 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית  
 

 ב. קיימות ברמה המקומית  
 

",  ת מקיימות"רשויו -רשויות מקומיות/ אזוריות המקדמות קיימות  
סביבתי,  חינוך סביבתי,     -כלכלי-: צדק חברתימובילות מדיניות של

 שיתוף הציבור,  שימור, חסכון במשאבים  

    שיעורים מצולמים
פעילויות אינטראקטיביות,    :מרחב פדגוגי

  סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי הנושאים:
  -שראלסביבה וקיימות בי

 ג. קיימות ברמת המדינה 
 

 אזרח המקפיד על אורח חיים מקיים:  
 ישראל ביחס למדינות העולם   –טביעת הרגל האקולוגית  -
וגמת אמנת  הצטרפות ישראל לאמנות סביבתיות עולמיות ואזוריות )ד-

 קיוטו, אמנת ברצלונה...(

    שיעורים מצולמים
פעילויות אינטראקטיביות,    :מרחב פדגוגי

  ת לתלמידים בדפי הנושאים:סרטונים ומשימו
 מרחב פדגוגי -סביבה וקיימות בישראל

 .אתגרי סביבה נבחרים  4
 אתגר השטחים הפתוחים  .א
 

 אה: הצגת ארבעת האתגרים והעמקה בשניים מהםהמלצה להור
    שטחים פתוחים וחשיבותם: 
 ורמיה:הבעיה וג  -צמצום השטחים הפתוחים 

 הצגת תמורות במספרים   -צמצום בהיקף השטחים הפתוחים בישראל-
 פתרונות בדרך הקיימות ו  גורמי צמצום השטחים הפתוחים-

    שיעורים מצולמים
  :מרחב פדגוגי

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  
 לתלמידים בדפי הנושאים: 

 מרחב פדגוגי -ת בישראלבה וקיימוסבי 

  ב. אתגר הנחלים
 

 ;   חשיבות הנחלים כמשאב טבע
 נחלים וסביבה 

 

    שיעורים מצולמים
אינטראקטיביות,  פעילויות   :פדגוגימרחב 

סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  
שיקום נחל    סביבה וקיימות בישראלהנושאים:

 הירקון 
  ג. אתגר הים וחופיו

 
 נכס ציבורי חוף הים כמשאב טבעי ו 

 פתרונות ;    הבעיות וגורמיהן -פגיעה בים ובחופיו 
    מיםשיעורים מצול

  :מרחב פדגוגי
קטיביות, סרטונים ומשימות  פעילויות אינטרא

-הים והחוף בישראל  לתלמידים בדפי הנושאים:
 מרחב פדגוגי 

 . אתגר הפסולת המוצקה ד
 

 וגורמיה הבעיה   –הפסולת בישראל 
 פתרונות לטיפול בפסולת בדרך הקיימות 

    שיעורים מצולמים
 סביבה וקיימות בישראל  :מרחב פדגוגי
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