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 שיעור :  הקורססוג 
 

 נושאי הקורס

הקורס יעסוק במגוון תהליכים ותופעות המתחוללים בכדור הארץ וביקום, תוך התייחסות לזיקה 

מול כדור  –ובין האדם והחברה האנושית חד, ההדדית שבין כדור הארץ והיקום שמסביבנו, מ

.  נושאי הקורס יכללו יסודות ועקרונות באסטרונומיה, מאידך -הארץ כסביבת החיים שלנו 

ייחקרו השלכותיהם לאדם , כאשר בכל הנושאים הללו ויסודות ועקרונות במדעי כדור הארץ

בצורה מעשירה   -לו  כיצד  ללמד נושאים אא( בנוסף יושם דגש על הפן החינוכי: ולחברה.  

אחריות האדם על הסביבה: המסר כי האדם הינו חלק ( בומשמעותית עבור תלמידי בתי הספר.  

מהסביבה אולם עקב הטכנולוגיה המודרנית מסתמן כי ביכולתו לגרום לשינויים בלתי הפיכים 

 בסביבתו הקרובה והרחוקה, עד כדי גרימת חורבן גדול. 
 

 הקורס מטרות

, הבנת קשרי הגומלין בין ע והבנה בסיסיים בנושאים מתחום מדעי כדור הארץ. רכישת יד1

 .התופעות והתחומים, והשפעתם על האדם והחברה 

והבנת הרלוונטיות שלהם לאדם, לחברה . הכרה והבנת פשרם של תופעות טבע נצפות שונות 2

 .ולסביבה

והיקום )תיאורית המפץ הגדול . הכרות עם תיאוריות מדעיות בסיסיות בתחום מדעי כדור הארץ 3

 תיאוריות היווצרות מערכת השמש, כדור הארץ, והירח( ;כהסבר למבנה היקום

  פיתוח אוריינות סביבתית ;סביבתית תחושת אחריות . פיתוח 4

 , והסקת מסקנותהשכלול יכולות  חקר, תצפית, מדיד . 5

 חשה והוראה. פיתוח היכולת לתכנון ניסויים לימודיים, ובניית אמצעי המ6
 

 בנה הקורס ודרכי ההוראהמ

 , דיוניםהרצאות, המחשות, מצגות, סרטונים •

 תצפיות ומדידות מחוץ לכיתה •

 Google Earthשימוש בתוכנת  ;שימוש במאגרי מידע ממוחשבים •

הכנת עזרי המחשה והוראה, וכלי מדידה )הכנת דגם של מערכת השמש, הכנת דגם של  •

 גשם פשוט, הכנת שבשבת רוח(-מפת השמיים והכוכבים, הכנת מד
 

 ורכיבי הציון סטודנטיםה חובות
 

 (. 15%השתתפות פעילה בהרצאות ותרגילי כיתה ) •

 (.85%מבחן מסכם ) •



 מהלך השיעורים

 ביבליוגרפיה מתאימה השיעור נושא שיעור
הוכחות לכדוריות הארץ  ;תעודת זהות –מבוא: כדור הארץ  1

 מודל ההליוצנטריהמודל הגיאוצנטרי, ה ;בעבר ובהווה

 6,  פריט 4, פריט 1פריט 

א':  יום ולילה,  -תנועות כדור הארץ השונות והשפעותיהן  2

נטיית ציר כדור הארץ, מעגל ההארה, השתנות  ;עונות השנה

 אורך היום והלילה בהתאם לעונות השנה

 11, פריט 4, פריט 6פריט 

ת של ב': התזוזה היחסי –תנועות כדור הארץ והשפעותיהן  3

קביעת לוחות השנה עפ"י גרמי  ;כדור הארץ, הירח, והשמש

הלוח העברי והלועזי, שנת חמה ולבנה, שנה מעוברת,  ;השמים

 .תיקונים נדרשים בלוח

 6פריט 

 ;ג': ליקויי חמה ולבנה –תנועות כדור הארץ והשפעותיהן  4

 מופעי הירח. ;תופעות הגאות והשפל

 , 6, פריט 4פריט 

 ;קבוצות כוכבים נראות עיקריות ;הכוכביםמפת השמים ו 5

 שימוש בכוכבים לצרכי ניווט

 12, פריט 9, פריט 4פריט 

גופים ומערכים ביקום: מערכת השמש  –כוכבי השמים  6

ומרכיביה העיקריים )השמש, כוכבי הלכת, אסטרואידים, 

הגדרת כוכבי הלכת לפי המודל הישן  ;מטאוריטים, שביטים(

 2006דשה מאז החלוקה הח ;2006עד 

 8, פריט 7, פריט 3פריט 

מחוץ למערכת השמש: צבירי כוכבים, שביל החלב, גלאקסיות  7

שכנות, החבורה המקומית, צבירי גלאקסיות, על צבירים, 

 הקיר הגדול.

 8,  פריט 6, פריט 4פריט 

מרחקים, מימדים וגדלים בחלל: יחידות אסטרונומיות, שנות  8

גדלים  ;ם את המרחקים בחללכיצד מעריכי ;פארסק ;אור

 בחללשונים של עצמים ומרחקים 

 , 13, פריט 8פריט 

 -כיצד החל הכל, כיצד נוצר היקום: היקום המתפשט  9

ותיאורית המפץ הגדול.  כיצד נוצרה מערכת השמש, כיצד נוצר 

 כדור הארץ, כיצד נוצר הירח

 8, פריט 7, פריט 4פריט 

תקופת הטיסות   ;ללתולדות חקר הח –א' האדם בחלל  10
 ;המאויישות לחלל: תוכנית טיסות אפולו, האדם על הירח

ינים, חלליות, מעבורות החלל, טלסקופ ילוו :טכנולוגיות החלל
 החלל

 8, פריט 4,  פריט 3פריט 

גשושיות החלל, נחיתה על אסטרואידים, חקר  - האדם בחלל ב' 11
ת וכוכבי כוכבי הלכת החיצוניים; גילוי מערכות שמש מרוחקו

מחצבים תחבורה בחלל,  תוכניות עתידיות:  ;לכת דמויי ארץ
 ומשאבים וחומרי גלם מגופים בחלל

 

אסונות מן החלל: עדויות להתנגשות אסטרואידים ומטאורים  12

בכדור הארץ, האפשרות לקטסטרופה חללית נוספת, האם ניתן 

 לקדם את הרעה

 14,  פריט 5פריט 

 ,2, פריט 8, פריט 7פריט בכדור הארץ, האבולוציה של  כיצד נוצרה האטמוספרה 13
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 השפעת ;כיצד נוצרו האוקיינוסים בכדור הארץ ;האטמוספרה

יחסי גומלין בין האטמוספרה  ;על האקלים םהאוקיאנוסי

 וההידרוספרה

הכנת דגם של מערכת השמש, )הכנת עזרי המחשה והוראה  14

ם כלים הכרות ע ;הכנת דגם של מפת השמיים והכוכבים(
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 מקורות אינטרנטיים לקריאה נוספת
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obChMIho6ni7qW1wIV5BbTCh1IHweuEAAhttp://davidson.weizmann.ac.il/?gclid=EAIaIQ

YASAAEgJ_APD_BwE  

ISA – ,סרטונים, מידע, פעילויות( סכנות החלל הישראלית )חומר, מאמרונים 

http://space.gov.il/node/126 
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 .2017בפברואר  23הידען, . המתאים לקיום של מים נוזליים

-of-three-planets-like-earth-seven-discover-https://www.hayadan.org.il/researchers

 zone-habitable-the-in-them 

 

באוגוסט  21הידען,  .שאלות ותשובות על ליקויי חמה 5כאשר השמש מחשיכה: . (2017) שמול, ש.

2017  . 

-eclipses-about-questions-5-dark-goes-sun-the-https://www.hayadan.org.il/when

210817 

 

 

http://davidson.weizmann.ac.il/?gclid=EAIaIQobChMIho6ni7qW1wIV5BbTCh1IHweuEAAYASAAEgJ_APD_BwE
http://davidson.weizmann.ac.il/?gclid=EAIaIQobChMIho6ni7qW1wIV5BbTCh1IHweuEAAYASAAEgJ_APD_BwE
http://space.gov.il/node/126
https://www.hayadan.org.il/the-moon-is-at-the-center-of-attention-during-a-complete-eclipse-190817
https://www.hayadan.org.il/the-moon-is-at-the-center-of-attention-during-a-complete-eclipse-190817
https://www.hayadan.org.il/tess-satellite-uncovers-its-first-nearby-super-earth-0508192
https://www.hayadan.org.il/tess-satellite-uncovers-its-first-nearby-super-earth-0508192
https://www.hayadan.org.il/mars-curiosity-rover-marks-five-years-on-mars-060817
https://www.hayadan.org.il/researchers-discover-seven-earth-like-planets-three-of-them-in-the-habitable-zone
https://www.hayadan.org.il/researchers-discover-seven-earth-like-planets-three-of-them-in-the-habitable-zone
https://www.hayadan.org.il/when-the-sun-goes-dark-5-questions-about-eclipses-210817
https://www.hayadan.org.il/when-the-sun-goes-dark-5-questions-about-eclipses-210817

