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מדעי הסביבה
מדעי הסביבה, מושגים ועקרונות, 2 יח"ל, 064205

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.

שים לב:
המושג ביוספרה יכול להיכלל בבחינה.

מערכות אקולוגיות — מרכיבים ומאפיינים

לא ייכלל התוכן:

מאפיינים של מבחר מערכות אקולוגיות, מימיות ויבשתיות, כגון אגם, מדבר, יער, שונית ואלמוגים.   —

אקולוגיה אנושית

לא ייכללו המושגים:

חברת לקטים-ציידים, מהפכה תעשייתית, מהפכה חקלאית, עיור, מהפכה ירוקה, מהפכה טכנולוגית, טכנולוגיה, 

תרבות, אבולוציה תרבותית.

המשאב מים

המשאב מים: תכונות ומאפיינים

לא ייכלל התוכן:

מאפייני הכינרת כאחד ממקורות המים העיקריים בישראל.   —

לא ייכלל המושג:

הקו האדום בכינרת.  

הבעיה הסביבתית: הסיבות והגורמים

לא ייכללו התכנים:

זיהום הנחלים בישראל.  —

הגורמים המסכנים את איכות מי הכינרת.  —

הבעיה הסביבתית: הנזקים לאדם ולסביבה

לא ייכלל התוכן:

המחסור במים כגורם לסכסוכים בין מדינות.  —

דרכי התמודדות

לא ייכללו התכנים:

תהליך טיהור טבעי של נחל מזוהם.  —

שיקום נחלים.  —
שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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המשאב אוויר

הגורמים לבעיה הסביבתית

מתוך התוכן:

מזהמי אוויר נפוצים ומקום היווצרותם.  —

לא ייכלל:  

.)CFC( כלורו-פלורו-קרבונים  

הנזקים לאדם ולסביבה

לא ייכללו התכנים:

השפעות הגשם החומצי: נזקים לצמחייה, פגיעה במערכות אקולוגיות מימיות.  —

נזק לחומרים, מבנים, אתרים היסטוריים.  —

דלדול שכבת האוזון הסטרטוספרי, ההשפעות על מערכות החיים על פני כדור הארץ.  —

לא ייכללו המושגים:

גשם חומצי, "חור באוזון", קרינת UV )על–סגולה(  

פסולת מוצקה

הנזקים לסביבה ולאדם

לא ייכלל המושג:

אתר פסולת לא מוסדר )מזבלה פתוחה(.  

דרכי התמודדות

לא ייכללו התכנים:

תמ"א �6 למיקום אתרי הטמנה מוסדרים.  —

תהליכי הפירוק במטמנות.  —

הצורך בשיקום אתרי פסולת לאחר סגירתם.  —

חקיקה ואכיפה: חוק הִמחזור, חוק הפיקדון.  —

לא ייכלל המושג:

תחנת מעבר.  

רעש וקרינה

מאפייני הקול והרעש

לא ייכללו התכנים:

מבנה האוזן באדם )חלקי האוזן הפנימית והחיצונית ותפקידם(.  —

תהליך השמיעה: מקליטת הגירוי ועד התגובה.  —

לא ייכללו המושגים:

אוזן חיצונית )אפרכסת, עור תוף(, אוזן תיכונה )עצמות השמע: פטיש, סדן, ארכובה(, אוזן פנימית )שבלול,   

איבר קורטי(, עצב שמע, מרכז השמע, מד שמע.

דרכי התמודדות

לא ייכלל התוכן:

חינוך והסברה: אמצעי תקשורת, פניות ותלונות של הציבור כזרז לאימוץ פתרונות.  —

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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תכנון וניהול של הסביבה

תכנון וניהול סביבתי: דילמות, עקרונות, מוסדות, הליכים

לא ייכללו התכנים:

גופים המעורבים בתהליכי התכנון והניהול: גופים ממשלתיים כמו המועצה הארצית לתכנון ולבנייה,  —

  מנהל מקרקעי ישראל, תה"ל, משרדי ממשלה )תשתיות, השיכון, תמ"ס, פנים, איכות הסביבה(, 

גופים וארגונים סביבתיים הקשורים למשרדי הממשלה )רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים,   

החברה להגנת הטבע, קק"ל(.  

הליכי תכנון: הכנת תכניות–אב בנושאים מסוימים )כגון תחבורה, תכנית–אב "ישראל �0�0"(, הכנת תכניות   —

מתאר ארציות, מחוזיות או מקומיות.

הליכי האישור של תכניות בוועדות לתכנון ובנייה ברמה מקומית, מחוזית, ארצית.  —
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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.

מערכות אקולוגיות — מרכיבים ומאפיינים

לא ייכללו התכנים:

אזורים ביו–גאוגרפיים בעולם.  —

חברות צומח בישראל.  —

לא ייכללו המושגים:

ביומות, פיטוגאוגרפיה.  

תהליכים במערכות אקולוגיות

לא ייכלל התוכן:

שינויים סוקצסיוניים במערכת אקולוגית.  —

לא ייכללו המושגים:

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

המשאב מים

המשאב מים: תכונות ומאפיינים

כל התת–נושא לא ייכלל.

הבעיה הסביבתית: הסיבות והגורמים

לא ייכלל התוכן: 

השינויים העונתיים בביומסה של אגם הכינרת.  —

המשאב אוויר

הרכב המשאב אוויר

כל התת–נושא לא ייכלל.

הנזקים לאדם ולסביבה

לא ייכללו התכנים:

היווצרות הגשם החומצי והשפעת החומציות על תהליכים בצמחים ועל מערכות אקולוגיות ביבשה ובמים.  —

פירוק האוזון הסטרטוספרי על ידי הלונים וכלורו-פלואור-קרבונים.  —

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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פסולת מוצקה

דרכי התמודדות

לא ייכללו התכנים:

מערכת השיקולים בהחלטה על מיקומו של אתר להטמנת פסולת בכלל ופסולת מסוכנת בפרט:  —

  טופוגרפיים, אקלימיים, נופיים, הידרולוגיים, חברתיים, כלכליים.

הבסיס המדעי בטכנולוגיות ִמחזור, כגון ִמחזור נייר, פלסטיק, זכוכית, מתכות.   —

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:

התנועה הגלית של הקרינה האלקטרומגנטית.  —

לא ייכללו המושגים:

גל אלקטרומגנטי )אורך, תדירות, מהירות(, שדה אלקטרומגנטי.  

יחידות הקרינה — רנטגן, קירי, בקרל.  

תכנון וניהול של הסביבה

תכנון וניהול סביבתי: דילמות, עקרונות, מוסדות, הליכים

לא ייכללו התכנים:

תקנות וחוקי עזר עירוניים בישראל בנושאים סביבתיים )רעש, זיהום אוויר, פסולת וכדומה(.  —

תכנון סביבתי בישראל: עקרונות תכנית–אב "ישראל 2020", עקרונות ומאפיינים של תכניות מתאר ארציות   —

ומחוזיות בנושאים שונים, כגון תמ"א �3.

אתיקה וסביבה

הגישות העיקריות באתיקה סביבתית

לא ייכללו המושגים:

קורנוקופיה, מגדר, אקופמיניזם.  

דת, תרבות ויחסי אדם-סביבה 

— כל התת–נושא לא ייכלל.


