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מדעי הסביבה, התמחות והעמקה, 1 יח"ל, 064105

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

מיקוד על פי התכנית החדשה 

מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי

כוכב הלכת "ארץ" וקיום החיים על פניו 

כל התת־נושא לא ייכלל.

תהליכים במערכות אקולוגיות

לא ייכלל התוכן:

שינויים סוקצסיונים במערכת אקולוגית  —

לא ייכללו המושגים:

סוקצסיה ראשונית ומשנית, טור סוקצסיוני, חברת חלוץ, חברת שיא.  

המשאב מים

המשאב מים: תכונות ומאפיינים

לא ייכלל התוכן: 

הריבוד התרמי בכינרת.  —

לא ייכללו המושגים:

תרמו־קלינה, אפילימניון, היפולימניון.  

הבעיה הסביבתית: הסיבות והגורמים

לא ייכללו התכנים:

השינויים העונתיים בביומסה של אגם הכנרת.  —

נזקים בריאותיים לאדם ממים המזוהמים במזהמים כימיים וביולוגיים, מים מזוהמים כמקור למחלות כגון:   —

דיזנטריה, כולרה, טיפוס, קדחת, כחלת, סוגי סרטן.

דרכי התמודדות

לא ייכלל התוכן:

הגברת משקעים )גשם מלאכותי(.  —

לא ייכללו המושגים:

גרעיני התלכדות, יוני יודיד הכסף.  

 

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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המשאב אוויר

הרכב המשאב אוויר — כל התת־נושא לא ייכלל.

פסולת מוצקה
הפסולת המוצקה והבעיה הסביבתית

לא ייכללו התכנים:
מהם חומרים מסוכנים, סיווגם המקובל לקבוצות על פי הקריטריונים המקובלים.  —

הפסולת המסוכנת ומקורותיה.  —
הנזקים לאדם ולסביבה מחשיפה לחומרים מסוכנים בפסולת המוצקה.  —

לא ייכללו המושגים:
רעילות, דליקות, נפיצות, רדיואקטיביות, קורוזיה, חמצון, מתכות כבדות.  

דרכי התמודדות
לא ייכללו התכנים:

אמצעים טכנולוגיים )כימיים, פיזיקליים וביולוגיים( לטיפול בפסולת מסוכנת.  —
נוהלי בטיחות בנוגע לטיפול, אריזה, אחסון ושינוע של חומרים מסוכנים.  —

רעש וקרינה
מאפייני הקול והרעש

לא ייכלל התוכן:
ההתאמות בין היחידות הפיזיקליות לאפיון קולות ובין היחידות למדידת עוצמות הרעש )חישובים של   — 

עוצמות רעש בעזרת נומוגרף(.
לא ייכלל המושג:

נומוגרף.  

מאפייני הקרינה
לא ייכלל התוכן:

שימושי הקרינה בתחומי התקשורת, התעשייה, האנרגיה, הרפואה והמזון.  —
יתרונות וחסרונות של כורים גרעיניים.  —

לא ייכללו המושגים:
רדון, אפר פחם.  

אתיקה וסביבה
מהי אתיקה סביבתית

לא ייכלל התוכן:
נקודות ציון בהתפתחות התחום של אתיקה סביבתית.  —

הקשר למשבר הסביבתי שהחל במחצית השניה של המאה ה־20.  —
לא ייכללו המושגים:

הטרגדיה של המרעה המשותף.  —

הגישות העיקריות באתיקה סביבתית
לא ייכללו המושגים:

קורנוקופיה, תאוריית גאיה, מגדר, אקופמיניזם.  —

דת, תרבות ויחסי אדם-סביבה 
כל התת־נושא לא ייכלל.  —


