
 משרד החינוך 

 מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

 חטיבת הטמעת טכנולוגיות

 מדע וטכנולוגיה לכל תחום דעת: 

  חט"עקהל יעד: 

 שיעורים 6-זמן: כ

  
 החממה אפקט :ההיחיד נושא

מכינים מראש  היחידה מדגימה תהליך של למידה מבוססת הדמיות.
משימות חקר שונות בנושא, ומארגנים  קטעי    במרחב דיגיטלי כיתתי

 2מקור   , 1מקור   :למשלמידע, אתרים וסרטונים רלוונטיים.  
, וכד'. נכנסים לאתר המוודל של 6מקור  , 5מקור   , 4מקור  ,  3מקור  

את ההדמיה  מאגר המשימות האורייניותמשרד החינוך ובוחרים מתוך 
 .  "ניהול הלמידה"בנושא ההתחממות העולמית כולל האופציה 

 
 

נושא אפקט צופים בסרטון קצר ב  וירטואלי:פא"פ/ פעילויות במפגש 
 החממה        

 "איזה עולם נשאיר לילדים?": האו"ם מנסה להאט את ההתחממות,כגון: 
ועורכים דיון המתמקד בפיתוח מודעות התלמידים להשלכות השליליות של 

אפקט זה על הסביבה ועל קיומנו. עורכים סיעור מוחין המיועד לאפשר 
לתלמידים לנסח מגוון רחב של שאלות לגבי היבטים שונים של התופעה 
כולל שאלות חקר המתייחסות לגורמים לתופעה ולאופן התרחשותה תוך 

התהליך מלווה במשוב מן  .דוגמה   boardJam  י הדיגיטלישימוש בכל

 המורה.
 
 

התלמידים מפעילים את ההדמיה : משימות במרחב הדיגיטלי הכיתתי
בנושא ההתחממות העולמית, מבצעים את המשימות בזיקה לשלבי 

הלמידה השונים, ובוחנים באמצעות תהליכי הערכה עצמית האם השיגו 
תשובות לשאלות המקדימות שניסחו.  התלמידים מתעדים שאלות שנותרו 

אלה. ללא מענה, ואוספים מידע נוסף המיועד לספק תשובות לשאלות 
תהליך זה מלווה במשוב ובשיח עם המורה המתבסס על המידע ההערכתי 

. במקרה 2דוגמה מס'   ,1דוגמה מס' שהופק בעקבות הפעלת ההדמיה.  
הצורך, תלמידים מפעילים חלקים שונים של ההדמיה פעם נוספת לצורך 

בכל שיפור ביצועיהם, זאת תוך תיעוד תהליכי החשיבה שהינחו אותם 
 אחד מן השלבים.

 
 

התלמידים מציגים במהלך המפגש   וירטואלי:פא"פ/ פעילויות במפגש 
את  התובנות שפיתחו ומנהלים דיון המתייחס לפעולות שונות שניתן 
 לנקוט על מנת להביא לצמצומה של תופעת ההתחממות הגלובלית.

 
 
 
 

 יום וטכנולוגיה, במדע והערכה למידה להוראה, ככלי ממוחשבת הדמיה
 חקר ולתהליכי פדגוגי ככלי להדמיה התייחסות .2016 וויצמן, במכון עיון

 בת.ממוחש הדמיה באמצעות
 התייחסות – תוצאותיו? להיות צפויות ומה האקלים למשבר הגורמים מה

 המשבר. עם להתמודדות הבינלאומית  ולמדיניות למשבר לסיבות
 ויישומון רלוונטיים מושגים הגדרת התופעה, על הסבר – החממה אפקט

 התופעה להמחשת
מאמרים, סרטונים  - קישורים ליחידות הוראה בנושא משבר האקלים

 ומערכי שיעור בנושא התחממות גלובלית
 
 
 
 

 1 הכנה

 הדמיות תסמבוס למידה – מדעיםמערך שיעור ב: דוגמה
 

 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 1 משימה במרחב הדיגיטלי

 וירטואלי פא"פ/מפגש 

 1 וירטואלי פא"פ/מפגש 

1 

 1 עוד רעיונות ודוגמאות    

 45 דק׳

 120 דק'

 45 דק'

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3699862,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3699862,00.html
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https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3701715,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3701715,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3701715,00.html
https://davidson.weizmann.ac.il/online/scientificamerican/%D7%A9%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/scientificamerican/%D7%A9%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/scientificamerican/%D7%A9%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.efratmeiri.co.il/2017/12/%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95/
https://www.efratmeiri.co.il/2017/12/%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95/
https://www.efratmeiri.co.il/2017/12/%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95/
https://www.ynet.co.il/article/BynGLASAD
https://www.ynet.co.il/article/BynGLASAD
https://www.ynet.co.il/article/BynGLASAD
https://www.youtube.com/watch?v=roYHpWnQv2s
https://www.youtube.com/watch?v=roYHpWnQv2s
https://www.youtube.com/watch?v=roYHpWnQv2s
https://www.youtube.com/watch?v=roYHpWnQv2s
https://www.youtube.com/watch?v=roYHpWnQv2s
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/mesimot-oryanyot-metokshavot/
https://edu.gov.il/tech/mbl/Pages/hp-new.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=zbz2t_9r99k
https://digitalpedagogy.co/2020/08/09/jamboard-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99/
https://jamboard.google.com/d/1RPvwkFgsr7zm-9P6DBLe1MGZ5naCkNOAvfUdvuX67f4/edit?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/dugma1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/dugma1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/dugma1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/dugma2.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/dugma2.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/dugma2.pdf
https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94.pdf
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/MAGAZINE-1.8222375
https://davidson.weizmann.ac.il/online/tikshuv/earth_sci/game
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/introduction-to-science/high-school/

