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קישור לתכנית הלימודים  

תה ח' פיה – כיגאוגרם בימודית הליתוכנם למותא

מה דדות אל רעיש עגד, בץרדור האכם בייצונם וחימייים פנייחזורם מיכי: תהל3'סא מנוש

עשיות צויות גוהתפר

הקדמה: 

 Google Earthת . תוכנץרדור האכם בישונעש הגי הת הרחקור אתן לים נייתבבים סינעות לווייצמאב

תה. י מהכיניטור לווייחקר ונע מצבעות תמונות לוויין ולצמאם בעולת לנו לשוטט בפשראמ

ל דע עשר אוסף מיי אתבביבוצה תהיה לוויין ס. כל קבוצותלוש קם לשידמילת התחלק אלות זו נפעיב

י חקרט מקבנו פרוייחקרו, וידע, יספו מיאם יידמיללות התמהלך הפעי. בשות שונותבם בייעש שוני גהר

קתם. יזור סראם בישונעש הגי הא הר, בנושGoogle Earthת עות תוכנצמאי בלזואוי

עזרים זמן השיעור גיל התלמידים 

בוצה:כל קל דקות 90 תות ח' כי

 ,טטרנניב עם אחשמ

מה שית מרטיסייכ

י לוויין נפייאת מרטיסייוכ

עש והר ג

מטרות: 

בה ביי חקר סנל לוויים שת תפקודארו ם יכיידמילהת

בלו י אותו קינתחום הלוויים ביעש שוני גם הרינלוויידע מעות מיצמאבתרו אם יידמילהת

ם בה: מקום,ים שונינפייאתו ומבבית סר אתאדעו לעש ספציפי ויהר גחקרו ם יידמילהת ֵ 

עש ועוד גלות הר הם, פעיייטונקלוחות ט

 Google Earthת תוכנט בקעות סרט פרויצמאלהם בחקר שת המאגו צים יידמילהת

https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/earth/
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מהלך השיעור  

עזרים מהלך השיעור זמן 

תיתתע כית שמכערחשוב וממ בה?ביחקר סחה: מהו לוויין ליפת  דקות 5

צגתמ בהביי סנפייאל? מעש מהחלם הר גיתראד מצכי  דקות 10

צגתמ עשל הר ג, עץרל אגוגדוגמה בט לקהצגת פרוי  דקות 5

בוצהכל קם לירזבוצה, עכל קב לחשמ לעש מהחלתור הר גילות: אפעי  דקות 45

בחשמקרן, מ לעש מהחלי גחקר הרהצגת מ  דקות 20

צגתמ סיכום  דקות 5

למורה 

?Google Earth מהי תוכנת
הארץ  כדור של לוויין בתצלומי לצפות מאפשרת התוכנה גוגל. חברת שפיתחה תוכנה היא Google Earth 

המכילים ואינטראקטיביים, דינמיים לוויין תצלומי מציגה Google Earth .ביותר גבוהה צילום ברזולוציית

מי דע גאוגרפי ונתונים סביבתיים שונים. 

 ?Google Earth-איך יוצרים פרוייקט ב
קישור למדריך

עברית(. >> כתוביות >> למטה[ ימין מצד השיניים גלגל ]סמל )הגדרות לעברית המדריך שפת את לשנות ניתן

https://www.youtube.com/watch?v=5KtwMRedAbc&feature=emb_title
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לווייני חקר סביבה 

שקופית 2: 
בה? ביחקר סם: מהו לוויין לידמילת התלו אאש

 ,ץרהאדור כל שבה ביסהעיות בח לנוכחרונות האם ינשבלה דגף אשב, רבות חשיבה ביסחקר  ינלווייל

ם ייתבביסהם ינהלווייע. בטסונות ואם יהומיזוהמזון,  אותהחקלשטחי  לותדלדהתאוכלוסין,  פיפותצגון כ

שטחי ובדות שבם המימקווי  יכותא ,אותהחקל ,הייעורחייה, מהצע, הקרקב צמת אר אשהבין  םיטרמנ

ם מיצלמםינהלוויי .ץרהאדור כבצמלעיכנדעדע מיביומו  יום ימדבל לקי דכתאזכל  ם.עולהחבי רבעבט

ם נויישיזהות לפשר אכך  יום. כלבתמונות  עשרות םיחוקרלםספקיומם עולהחבי רבםבועיקםשטחי

 .ם ועודחופיע, בחייה, בקרקמצמה, בדאם בתכופי

למורה
בקנה  גאוגרפיות תופעות של השוואה מאפשר לוויין בצילומי זמן לאורך כדה"א של התיעוד מהו ניטור?
"לחזור מאפשר – חינם לכול, נגיש הוא שלעיתים – צילומים בארכיון שימוש זמן. לאורך נרחב, מידה

המסת  הסביבתי: המחקר בחזית הניצבים ואנושיים טבעיים סביבתיים שינויים אחר ולעקוב בזמן" אחורה

קרחונים, בירוא יערות, התייבשות אגמים, התפשטות ערים, ועוד.

לוויין(. ל )מ־עטמבתמונה מם ביחנו רואנבין מה אסו להלוויין. נמה תמונות מאה כרבואו נ

שקופית 3: 
שותף מומה  ,תמונותבם ירואהם  דעתםלמה  אותם לואושקף שבם ינהלווייתמונות  תאם ידמילתלגו הצי

 .לעש מהחלי ג. כל התמונות הן תמונות הרכל התמונותל

רו: ביסה

עשץ בו הר גי שהתפרפנד ללנייו זבן בני הלת האגה אצית לוויין שמלה(: תמונעממין ל)יתמונה 1 

ר נואבי-23 במה צולהתמונה  ם.יניפילפיבשל אאטעש גההר  לשתמונה  לה(:עמלל א)שמ 2תמונה  

פר ל אבה שבה עשכז התמונה(, מכוסה בכרמי )בת האגה אציא מ2020, והי

 2010י -16 ביונמה באה החדשה. צולניפפואה גם בעש מנגל הר הטה(: תמונה שממין ל)יתמונה 3 

י 2015 -11 ביולמה ביה. צולזדונניאג בנצות הר רואטה(: התפרמל לא)שמתמונה 4 
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מהו הר געש?  

שקופיות 4: 
 .ץרדור האכעש בי גל הרנו מהלוויין הן תמונות שיאכל התמונות שר

עות לוויין! צמאעש בי גחקור הרהיום נ

עש? ם: מהו הר גידמילת התלו אאש

רו:ביסחר מכן האיהם ולת תשובותספו מהם אא

ל אפלטת ונץ רהאדור כבקרום  םדקיסרך דתצפורה ָ ְמגַמשר אכרהנוצי גאולוגמבנה  םעצבהוא  עשגהר  

ת". עשיצות גא "התפרקריך הנתהלשטח בי הפנ

למורה 
ַמגמה היא סלע מותך וחם – בטמפרטורה שבין 600–1300 מעלות צלסיוס, ולעיתים אף מהי מַגמה?

עד 1800 מעלות – הנוצר בעומק כדור הארץ. כאשר היא מתפרצת היא נקראת לבה. 

מותילהאע בטהתופעות מחת אאהית עשיגצות התפרב. רזק נגרום ליכולות  עשגהר  לשצויות התפר

לע סהקרום  ביןלמה דהאטן מבשעולה  וחם מותך לעסבין  בורהחי .ץרהאדור כבחשות תרשמביותר  

זור אבםמיעצוחץ וליה גרנאלשרות בטלהצל מובילה, עמפי כלפרוץ לטלוההלמהנוזע המונק, המוצ

ם. ידבודם עיגרתוך בלו הלהכוחות  תאר לשחרי דכהחוסם  בקרום תעיגרחולשה בי ד .אודמם צצוממ

 .עשגת הר הבם בקרם החיייחרם האיצורם והידי האבנדולה לב, וגם סכנה גא הרס ראה היהתוצ

שמ עש ר מהו הר גביססרטון

שקופית 5: 
י הריש  תם.וצורצותם, התפררות ידתצותם, התפראופי  פילומגוונות:  שונות צורותבעש גי הרמיין לתן ינ

 ,מיוחדבםילואפתאומי  אופןבםציתפרהמעש גיהריש  מן.זאורך לתמזורהתילנוזבה לםשפולטיעש ג

ם שפולטילה אוכ,סמיךפר ארק  םשפולטילה אכיש  .עשיגפר א,טותלוהם יאבנ ,עשיותגצות פצ ,זגםיורקי

ח. צומחי ובם, בדאם בעים הפוגילם רעייזג

ם: ישונעש הגי הל הרם שיחין בין המבנבבואו נ

ם שטחיבתפשטת ומההר  דמורבתדיור ,תילנוזבה למהם  פלטתנשעש גיהרם: שטוחיגעש  יהר .1

חב ושטוח. , רדולם. הר זה הוא גחבירנ

נות טקיכות וחתעשי גפר אקר עיבםפולטיהם  )קונוס(. חרוט תצורתם צורשעש גיהרפר: אחרוטי  .2

לע. ל סש

בות שכההר  צלעות לערות בטצמכן ולין, רוגלסיעשי גפר ואבה לם הפולטים יהרם: ייתבשכגעש  יהר .3

מות תקיישמיטות הפלב עק ,תדחודומלולה תםינשהבות רבתעשינההר  תצור .תבושכבי גלע

בתדירות גבוהה.

 הצעה למורה: חפשו מידע נסו לקבוע איזה סגנון התפרצות יש בהר שהקבוצה חוקרת. 

https://www.youtube.com/watch?v=wzkiujjv-rM
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 6:שקופית  
עש? תר הר גאתם פעם בקרם בים: האידמילת התלו אאש

 ,למרכבהתחתון,  לילגהחרמזבל: אבישרפה  שממלו פיא,עשגיהריש  םעולבםבירמקומות בכי  רוביסה

ם. דומיאגה, הם רל דגולן. אבל את המרבה ובערב

דום? עש רמהו הר ג

ם ינשאות מחלוף לעשויות  להאםיבהרם. דומירעש גיהרם יאקרנחוקות רםיתלעים ציתפרשמעש גיהר

.צותצות להתפרבין התפר

עות צמאבמקרוב,  מהכאות רולר להכימנות דזההת אםכלתהיה  היום ,עשגיבהרתם קרביא לםאגם  

חקור לא צנ Google Earthעות צמאב .ףציורי כנדעדע מילנו  םספקיומץ רהאדור כת אם שמקיפים ינלוויי

מפה. ם בים שוניזוראעש בי גם הריך מזהיבין אלה נלהם. אך תחים שינפייאת המר אכים וניעש שוני גהר

זיהוי הרי געש 

 7-9: שקופיות

המלצת המפמ"רית:
השתמשו במפה גאולוגית דיגיטלית או במפה באטלס מודפס דקות (: משימה לתלמידים )8

געש. הרי סימון את המפה במקרא מצאו האטלס(. שבסוף העולמיות המפות )בחלק

בדקו במפה מה מאפיין את תפרוסת הרי הגעש בעולם. רשמו את השערותיכם במחברת.

לומי לוויין?עות ציצמאי געש בזהה הריך נא

בולות גלםקרובים צויימםעולבעש גהיהרל שםרוברוב  .יטונקטלוח  לשיו שולי: פשראמקום  

י פנל עםפיהצם עייתת־קרקק ענלוחות  ם,ייטונקט)לוחות  ץרהאדור כיפנל עםעיהנהלוחות  ביןש

ץ רהאדור כלשקהמוצזור מהאחלק  הם םייטונקטהחות לוה.ץרהאדור כלשגה מיהצעטפת המ

ם(נוסישות והאוקייבם הישתרעייהם מלוע

בות עקבם ירנוצעש גהי מהרחלק  ם.ייטונקטלוחות  דותהיפרל שיך הל .בלוחותע בקי: פשראמקום  

בקרום  םקרעים יתלעים תהווימם ייטונקטההלוחות  תנועת ללגב .ץרהאדור כקרום  לשעות בקהת

ם ייטונקטלוחות  אורךלם מופיעיעש גי הרשטח. הי פנל אלות לעגמה ַמלפשר אמר בדה ,ץרהאדור כ

ות וחשהלם זוריאבםעיופימם(, וסינייאוקהזי כרמתעיקרקבלשמל)מזה זה  םחקיתרמוםידפרנה

בין  שותגהתני זוראבוכן ת(,יקאיפר-אתיסורהרהבישהתכערמלשמ)לזה  תלעומזה  בהם םקייחלמ
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סיה, ועוד(איה באלמי ההייה, בהרליטאיכון, בם התל בישמזה )לם זה לביתקרלוחות המ

 50ל- 40בין  זוהו .יטונקטלוח  ישולבאלאך  ,תעשיגנה חימבל פעיזור אחמה. קודה ני: פשראמקום  

תוך מת צתפרומץ רהאדור כלקרום  תרחודהמגמה  להאמקומות ב .ץרהאדור כבחמות  קודותנ

י צוא בהוואמפשר ללה אאעש כי גם. דוגמה להרייטונקתוך לוחות טקודות חולשה בנ

צורה ל עבגור סכקו  רובלמפה ביופיע  יו.דדצמכל  דותמורבו  שיש זוראעה. בגאו  הר פיה:טופוגר

גול יפסה או עילאקרובה לש

בו יש  םהא ,ירהראו  שטוח לותוכלבזור האם אאות רלפשר אהלוויין  תצלוםמזור: אבוף הנאור ית

ם. ילילם או דפופים ציישובי

המ לצת המפמ"רית:

ניתן לאתר את האזור במפות שבאטלס, להשוות את המפות הפיזיות שבאטלס

לתצלום הלוויין, ולהסיק מסקנות(

סיור לווייני בהרי געש 

 10: שקופית
ל עזה, כטקפרויסרטון  םמעצבצור ילםייכולשהם  להם רוביסוהאו דבווישדוגמה התאםידמילתלגו הצי

 .קורחרו לסבעש שיהר ג

מה: שית המרו אביספסתם והדם שהירזעת הם אידמילתלחלקו 

ם פיגאוגרהם ינפייאהמת רזעוב Google Earthלוויין  עותצמאבל מהחלעש גי הרתר אלם יכלע

 .רטיסיותכם בם המופרטיישונה

מה שימתרטיסייכרטיסיות: כישתבל תקבוצה קכל  ,בוצותקלוש לשם ידמילהתת אחלקו 

 .עשי לוויין והר גנפייאת מרטיסייוכ

ינהלווייט קהפרוית אםידמילהתנו יכיתו רזעב.טטרנניאלרחובהמב חשמיש  בוצהקכל לשאו וד

סוף בתה הכיכל לותו או גהציו EarthGoogle תעוצמאבדע המית אפו סא Earth .Google ב- 

תוכנה!תם ביבנט שקפרוי, בשיעורה

 11: שקופית 
-Google Earth? ט בקם פרוייריך יוצא

סרטון ת הם אידמילתגו להצי

ת(. ירבע << תוביותכ << טה[מלמין ידצמםיינשיהלגלגל]סמרות דג)הת ירבלעיך רהמדשפת  תאנות לשתן ינ

https://www.youtube.com/watch?v=5KtwMRedAbc&feature=emb_title
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 12:שקופית  
ם ישונם הטיקהצגת הפרוי

סיכום 

 13:שקופית 
ם: ידמילת התלו אאש

עש? י גזהות הרם לנו ליפשראם שמפיים גאוגרינפייאתם עוד מיהים זהא

ת? ינרה הלווייקיסעות הצמאעש בי גל הרתם עמדמה ל

ם? כר לזתם עבלקידע שם המיתם? האיאעש? מה רגי הד הרבלם מיחרם אירבדחשפתם לם נהא

עותם? צמאם בם חדשיירבתם דמדם לם? האתובים הכירבסת להסתם לקרוא אכנם נהא

עות צמאבתון נעגרכל בלנו  מיןזהוא  אבל תנויאמחוק רםאומנאה רנםינלוויימדע מיכי  םידמילתלרו ביסה
 Google Earth. מום כים שונקישממ

או ב חשמב- בהרבקלות  פותצללנו  תפשראמץרהאדור כבביסשייטת שמדולה גהםינהלוויימות כ
ם השכגם ת ומוקמת וארלום ינייוולת ועצמאבל ייטלן תינם. ימלצמם שהם ימולצתב-ד יינהן ופלטב
ע בטהת אחקור לפשרות האלנו  תנהיונ ,ץרהאדור כבשחק המחוקי  תאנו שים ינהלוויילנו.  םינמיזא ל
ם, לגהירוחומם אבישהמת א,רהאוויג מזת אע,הקרקת אחקור ולבה ביסינלוויימדע מיבל לקלה, עמלמ

 ... , ועודעשי גמו הרע שונות כבתופעות ט


