
 גיאולוגיה
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 שיעור:  הקורססוג 

 נושאי הקורס

 בני אדם נאלצו 200,000-, התפרץ הר הגעש קלוד אשר באינדונזיה ועקב כך כ2014באמצע פברואר 

רעידת אדמה חזקה , 2011בשנת טיסות בוטלו.  200-נמלי תעופה נסגרו, וכ 4להתפנות מבתיהם, 

 הרוגים. 200,000-כללגלי צונאמי אדירים, הרס רב,  אסון גרעיני, ומול חופי יפן גרמה 
 

מהו צונאמי? האם תופעות כאלה  מדוע מתפרצים הרי געש? מדוע והיכן יש רעידות אדמה?

 אלו אחדים מהנושאים היישומיים שבהם עוסקת הגיאולוגיה.  תיתכנה בישראל?

  

וקליפתו הרכבו הפנימי תולדותיו, גיאולוגיה הינה המדע החוקר את כדור הארץ המוצק: ה

 , ואוצרות הטבע הטמונים בו.האדמה והסלעהחיצונית, התהליכים הדינמיים המתחוללים בו, 

שונים, כגון, הערכת הסיכונים מפני רעידות למדע הגיאולוגיה ישנם יישומים רבים בתחומים 

  ועוד. ,אדמה וגלישות קרקע, תכנון ערים ואזורים, חיפושי נפט, גז, ומים
 

המבנה הפנימי של כדור הארץ, תיאורית טקטוניקת הלוחות, : הקורס יעסוק בנושאים הבאים

סוגי סלעים  ;רעידות אדמה והרי געש –אסונות גיאולוגיים  ;תזוזת הלוחות באזור ישראל

 דרכי הוראת הגיאולוגיה.   ;סלע קרקע ומים ;אוצרות האדמה ;יהזמן הגיאולוג ;ותכונותיהם

 
 

 הקורס מטרות

 .תיאוריות מדעיות בסיסיות בגיאולוגיה )טקטוניקת הלוחות(הכרות עם  •

 הכרה, הבנה וזיהוי של תופעות גיאולוגיות שונות. •

 .ת האדמה: מים, נפט, גז, פחם, מתכות(ות עם הפן הכלכלי של הגיאולוגיה )אוצרוהכר •

 העשרה מדעית. •

 .הכרת עזרי לימוד והמחשה לתלמידים •

 

 בנה הקורס ודרכי ההוראהמ

 .הרצאות, המחשות, מצגות, סרטונים •

 .ניתוח מפות גיאולוגיות •

   .י מעבדהניסוי •

 .ארץ(-)תוכנת גוגלשימוש במאגרי מידע ממוחשבים  •

  .הכנת עזרי המחשה והוראה •



 

 ורכיבי הציון יםסטודנטה חובות
 

  .(15%) כיתה מטלותהגשת ו ,השתתפות פעילה בהרצאותנוכחות ו •
 

 .(85%מבחן מסכם ) •
 
 
 

 הלימודים מהלך
 
 

 ביבליוגרפיה מתאימה השיעור נושא שיעור

תיאוריות על דרך היווצרותו  ;המבנה הפנימי של כדור הארץ 1

 והתפתחותו

-11פרק א' עמ'  4פריט  ;1פריט 

 9פריט  ;36-39עמ'  5ט פרי  ;19

 .30-49עמ' 

-97פרק ז עמ'  4פריט  ;1פריט  תיאורית נדידת היבשות  2

110;  

 ;תיאורית טקטוניקת הלוחות: הרמזים שסייעו לביסוסה 3-4

התופעות המוסברות על ידי  ;מבנה קרקעית האוקיינוסים

 מפת הלוחות העולמית ;התיאוריה

פרק ב' עמ'  3פריט  ;1פריט 

  ;40-65עמ'  5פריט  ;151-158

 ;10פריט 

 ;97-110פרק ז' עמ'  4פריט  יה בשטח, והשלכותיהיתזוזת הלוחות באזור ישראל, ביטו 5

  ;98-103עמ'  9פריט 

 .5, 4, 3ים פריט  ;ים המלח בישראל כתופעה גיאולוגית ייחודית 6

תרגיל זיהוי  ;לאדם שימושיהםוסוגי סלעים, תכונותיהם,  7

 סלעים

  ;21-35פרק ב' עמ'  4פריט 

  ;72-83פרק ה' עמ'  5פריט 

 ;25-68עמ'  6פריט 

ניתוח מפה  ;שיטות ועקרונות בשחזור העבר ;הזמן הגיאולוגי 8

 גיאולוגית

  ;121-130פרק ט' עמ'  4פריט 

 ;226-230עמ'  11פרק  9פריט 

)סוגי מאובנים, כיצד נוצרים, חשיבותם בחקר  מאובנים 9-10

המאובנים  ;הכנת מאובני הדפס ;הוי מאובניםתרגיל זי ;העבר(

הדינוזאורים )מתי חיו ושגשגו, משפחות  –המפורסמים מכל 

 ;וסוגי דינוזאורים; תיאוריות מדוע נכחדו(

 ;133-140פרק י' עמ'  4פריט 

פרק  9פריט  ;72-76עמ'  6פריט 

 ;207-225עמ'  11

 ות הרי געש,אסונות גיאולוגיים: רעידות אדמה, התפרצוי 11

הכחדת בעבר ובהווה ) ,והשלכותיהם –נפילת גופים שמימיים 

 (2011 -ב האסון ביפן ;79חורבן פומפי בשנת  ;הדינוזאורים

פרק י"א עמ'  ,4פריט  ;2פריט 

עמ'  9פרק  ,9פריט  ;141-146

151-170;  

פרק ב' עמ'  4יחידה  3פריט אקוויפר  ;אוצרות האדמה חלק א': המים בסלע ובקרקע 12



 ביבליוגרפיה מתאימה השיעור נושא שיעור

המים כגורם פיתוח  ;סוגי מעיינות ;מי תהום ;ואקוויקלוד

  .המאבק על המים במזרח התיכון ;וכגורם מחלוקת

פרק י"ב עמ'  4פריט  ;256-268

, ב1 יםפריט  ;7פריט  ;149-155

 ב.8

פחם,  –מאובנים אוצרות האדמה חלק ב': משאבי אנרגיה  13

י אנרגיה כגורמי משאב ;ובעולם חיפושי נפט וגז בארץ ;נפט, גז

  ;פיתוח וכגורמי מחלוקת

פרק ג'  עמ'  4יחידה  3פריט 

פרק י"ג עמ'  4פריט  ;269-277

157-164;  

 8פריט  דרכי הוראת הגיאולוגיה: הכנת אמצעי עזר והמחשה 14
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