
 
 
 

 

 
                    

 

  (עירוטופגיאוטופ עירוני ) תכנית 
 אדם וסביבה –בגיאוגרפיה  למידה בדרך החקר

  בשנת הלימודים תשפ"ל
 

בחקר עוסקת התכנית הנחייה של גיאוטופ גשים לילבתי ספר הנ ההמועצה לישראל יפה מציע

מציון לק מהווה חבודה כתיבת הע  .("עירוטופ") אוגרפיות במרחב העירוני/יישובייתופעות ג

 גיאוגרפיהמפמ"ר  התכנית מפוקחת ומאושרת מדי שנה ע"י .הבגרות במסגרת ההערכה החלופית

במבנה חקר את השלבים המרכזיים המאפיינים תהליך  תכולל תכנית העירוטופ .אדם וסביבה –

  .-GISהתנסות בתחום ה -אוגרפי יסייבר ג בשילובדמית חקר אקהתואם עבודת 

 יאוגרפיה אדם וסביבה במשרד החינוךגוראת הפיקוח על ה ובאשור בשיתוףית התכנ

 .אדם וסביבה – יב' הלומדים במגמת גיאוגרפיה-: תלמידי כיתות י'הל היעדק

  :הפעילות אופי

 מפגשלשעות אקדמיות  2 -שווה ערך למפגשי זום   3: מפגשים  6

 אקדמיות למפגש עותש 3של מפגשים פנים מול פנים  3                    

המשימות בין ביצוע המשך לקנייה ועבודה סדנאית. התלמידים נדרשים ה כולליםהמפגשים 

נחו, ישל המועצה לישראל יפה  יםמנחה בצוותים. תמתבצעתלמידים עבודה של הה  .המפגשים

לשאלות יהיו זמינים תקופת הלמידה לקבלת תוצרים משמעותים. הם ל כויתנו משוב  לאורך כוונו י

המגלם: בכל מפגש התלמידים מקבלים ציון    מות הדיגיטליות.דרך הפלאטפור בין המפגשיםוייעוץ 

במהלך המפגש ולקראתו. הציון הסופי  למידהרי צתווהגשת השתתפות פעילה במהלך המפגש, 

 בהערכה ביתציון סופי  שינתן בסוף התכנית ע"י המועצה לישראל יפה מהווה ציון מומלץ לעבודה.

 ינתן על ידי המורה.הבגרות מציון  40%קף ספרית בהי

 

 

 

 



 
 
 

 

 :י התכניתמרכיב       

  דקות( 90זום ) מבוא לחקר גיאוגרפי  - 1מפגש 

ומהו מזמן לחקירה? הקניית רקע עיוני הכולל  / יישוביהצגת התכנית, מהו מרחב עירוני

נושאים ור מוחות לחשיפה וסיע ותכנון בר קיימא.  /כפריתגיאוגרפיה עירוניתבמושגים 

 .אפשריים לחקר

 .חיפוש נושא לחקר: משימה לתלמידים 

  (שעות 3)מפגש פיזי  חקרשאלת  מנסחים -2מפגש 

חיזוק והבנה מעמיקה של נושא החקר  מקומיים. / יישובייםעירוניים הכרות עם נושאים

  לצוותים.

ניסוח שאלת חקר   .ומיםמרחב החקר ואפיונו על ידי חוזקות, הזדמנויות, חולשות ואי אפיון

תחבורה, כגון: לחידוד סוגיות עירוניות  סיור קצר בסביבה הקרובה והשערות הנובעות ממנה.

 . בתשתיות שונות ועוד, קהילתיות, מחסור עירוב שימושים

חקר ושלוש השערות. חיפוש חומר ביבליוגרפי רלוונטי  תשאלניסוח  משימה לתלמידים:

 לנושא וכתיבת סיכום תמציתי.

  שעות( 3)מפגש פיזי  כלי החקרעובדים עם  -3מפגש 

 נוספיםמתאימים חקר הכרות עם כלי  העלאת מרחב החקר למפה.  GIS.הכרות עם מערכת 

 אלונים. והכנת ש  survey123הכרות עם מערכת  .תצפית, ראיון ושאלוןכגון 

 .שאלונים או לראיונות ולתצפיתל: ניסוח שאלות משימה לתלמידים

 לאחר קבלת אישור מהמדריך, יציאה לשטח למילוי השאלונים. 

  דקות( 90זום תוצאות )מעבדים  -4מפגש 

 חילת התהליך והסקת מסקנות. שאלונים, דיון בהשערות שנתנו בתהעיבוד תוצאות 

  מסקנות כתיבת: משימה לתלמידים

  יוצרים -5מפגש StoryMap  שעות( 3)מפגש פיזי 

הטמעת תוצרי הסקר, תמונות ומפות   .StoryMap -היכרות עם תהליך העבודה על ה 

 מציאת פתרון לבעיה שעלתה במהלך העבודה בעקבות הממצאים שנאספו.  במצגת.

 .הניסוח הפיתרון ודרכי הפעולה להצג :משימה לתלמידים 



 
 
 

 

  דקות( 90)זום ה סוגרים עבוד – 6מפגש 

בחירת קהל היעד ואופן , Story Map -ליטוש המצגת ב : העבודה על כל חלקיהסיכום  

   הגשת תוצרי העבודה

 : הגשה סופית של התוצר לציוןמשימה לתלמידים

 
 :אחריות המורה המוביל/ה

 
 דמות וביצוע כלל המשימות בין המפגשים.התלמידים להתק תכוונה (1

 ים בתכנית לומדים דרך מחשב הכולל חיבור לרשת האינטרנט בכל המפגשים.דאגה שכלל התלמיד (2

 .ליווי המפגשים (3

 הציון הסופי. קביעתויד בע"פ ע"י התלמוההצגה , קת תוכן העבודהבדי (4

 
 עלות התכנית

 המשימות, משובים, ליוווי וייעוץ. הכוללים הדרכות, בדיקת מפגשים שישהללתלמיד  *₪ 410
  ימות ומתן ציון מומלץ לעבודה.העלות כוללת בדיקת מש

 תלמידים למדריך. 20 – 15של *העלות המצויינת מותאמת לקבוצה 
 אל יפה. למועצה לישרינו התשלום ה
 
 

 טופס בקשת הצטרפות לעירוטופ
 

 _______________סמל מוסד:________ _   _______שם בית הספר:____________

 ___:________________________עיר   ______כתובת:___________________

 ____פקס:______________________  ________טלפון:__________________

 __________מורה מוביל:____________ __________  _______מייל:__________

 ______מספר תלמידים המשתתפים:___ מורה מוביל:________    טלפון סלולארי של

 חתימת מנהל/ת בית הספר:___________ ____________שם מנהל/ת בית הספר:__

 esc@israel-yafa.org.ilלמייל:  המרכז ללימודי סביבה אל כצילום נא להשיב את הטופס החתום
  124שלוחה  03-6423111לוודא קבלת הטופס  יש
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