
 ה' –הרי געש : הנושא

 אדם וסביבה  -גאוגרפיה : תחום הדעת

 מגישה: רינת פרלמן 

 מרצה: רחל שפיגל

 הרי געש : סרטונים 

  : דגשים לסרטון 

הסרטון "הרי געש" מזמן שאילת "שאלות הגאוגרף" ביחס למיקום, לגורמי המיקום ולהיווצרות   

 .התופעה

בין רעידות אדמה, פעילות געשית ותנועת    תוצאה-קשרי סיבהבעזרת הסרטון התלמידים יבינו   •

 הלוחות וכן יבינו את התהליכים הפנימיים אשר עיצבו את הנוף ויזהו תופעות נוף ייחודיות 

להצגת תפרוסת התופעה ובדיקה של מידת הסיכון    שימוש במפהבמהלך הלמידה מומלץ על   •

 .תוניםלהתפרצויות געשיות באזורים שונים בעולם באמצעות ניתוח מפות ונ

באמצעות משימה להצגת תהליכי הגעשות   פיתוח יצירתיות מדעית הסרטון ולימוד הנושא מזמנים  •

 .להצגת מבנה הרי געש מסוגים שונים  ובניית דגמיםבדרך חזותית ויצירתית  

במסגרת הוראת אזור הגולן בלימודי הגאוגרפיה של ארץ ישראל מומלץ בעקבות צפייה בסרטון   •

היותו רמה, הקניונים, ריבוי המים, מעיינות ונחלים   –יות הגולן כמפתח להבנתו לשים דגש על געש 

 .זורמים, קרקע דשנה לחקלאות, שמורות טבע רבות, בזלת כחומר בנייה באתרים ארכיאולוגיים ועוד

 הרי געש 

 רצף מתוך תוכנית הלימודים 

הגולן והאזור, כחלק מחקר   במיוחד לתלמידי   –מאפיינים ייחודיים של אזורי הארץ הראשיים: הגולן 

 ."ה"אזור שלי

 'ה שכבות גיל

 משך יחידת הלימוד 

 דקות  50 -שיעור אחד, כ 

 רציונל למורה 

הסרטון "הר געש" מזמן שאילת "שאלות הגאוגרף" ביחס למיקום, לגורמי המיקום ולהיווצרות   •

 .התופעה
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פעילות געשית ותנועת   תוצאה בין רעידות אדמה, -בעזרת הסרטון יבינו התלמידים קשרי סיבה •

 .הלוחות, וכן יבינו את התהליכים הפנימיים אשר עיצבו את הנוף ויזהו תופעות נוף ייחודיות

במהלך הלמידה מומלץ על שימוש במפה להצגת תפרוסת התופעה, ועל בדיקה של מידת הסיכון   •

 .להתפרצויות געשיות באזורים שונים בעולם באמצעות ניתוח מפות ונתונים

 ת תוכן מטרו

 .הכרת המושג הרי געש •

 .זיהוי הנופים הייחודים שנוצרו ברמת הגולן בעקבות ההתפרצויות הגעשיות •

 .יכולת לקשר בין פעילויות געשיות לתצורות נוף ברמת הגולן •

 מושגים 

התפרצות, לבה, מגמה, בזלת, ענן אפר, חרוט אפר, הר געש שכבתי, הר געש שטוח, הרכס המרכז  

 .יינות חמים וגייזרים, געש, הר געש, רעידות אדמה, טקטוניקת הלוחותאוקיאני, מע

 מיומנויות 

 .חשיבה: השוואה

 .: חיפוש מידע, שיתוף מידע, הכנת מדריך טיוליםתקשוב

 .אוריינות מידע: ייצוג מידע, עיבוד מידע, הצגת ממצאים

 .כישורי עבודה בצוות: הקשבה 

 רצף השיעור 

 .ניסוי הדגמה -פתיחה והצגת הנושא   .1

 .צפייה בסרטון בריינפופ "הר געש" בליווי דף צפייה  .2

 דיון במליאה .3

 .נופים ייחודיים ברמת הגולן - עבודה בקבוצות: מדריך טיולים  .4

 .הצגת התוצרים של התלמידים לפני הכיתה .5

 חומרים נוספים 

 .מחשבים, אינטרנט, חומרים ליצירה

 היענות לשונות 

הלימודי בדרכים שונות: באמצעות קריאה, האזנה, תמונות, סרטונים ואמצעים  ייצוג החומר  .1

 .ויזואליים נוספים לצורך המחשה, שילוב טכנולוגיה

מתן אפשרות לתלמידים לבטא את הידע בדרכים שונות: מצגת, סרטון, בעל פה, ציור, תרשים   . 2

 .זרימה

 תוצרי למידה 



 .מיצג קבוצתי בנושא: געשיות רמת הגולן

 הלך השיעור מ

 נושא השיעור 

 :נתחיל את השיעור בדיון בנושא באמצעות ניסוי הדגמה

ניסוי במעבדה מבוצע בעזרת המרכיבים: שלוש כפיות אבקת סודה לשתייה, צבע מאכל אדום וחצי  

כוס חומץ. במהלך הניסוי נוסיף את צבע המאכל ואת הסודה לשתייה לחצי כוס החומץ. הילדים יכולים  

בריסטול וליצור סביב כוס החומץ חרוט דמוי הר. כאשר מוסיפים את הסודה לשתייה  להכין חרוט מ

עבוע והתפרצות "הר הגעש  ."נוצרים בִּ

 'דק 5

 גוף השיעור 

תוצאה בין רעידות אדמה,  -התלמידים קשרי סיבה בעזרת הסרטון יבינו .הרי געש נצפה בסרטון

פעילות געשית ותנועת הלוחות, וכן יבינו את התהליכים הפנימיים אשר עיצבו את הנוף ויזהו תופעות  

 .נוף ייחודיות

 .התלמידים יכתבו את המושגים המופיעים בסרטון .דף מושגים - דף צפייה  נחלק לתלמידים

המורה יחזור ויסביר מה הביא להתפרצותם של הרי געש. אפשר להיעזר בסרטון, לעצור ולהסביר את  

 .התהליכים המוצגים בו

 :לאחר בדיקת דף הצפייה נסביר לתלמידים

פעתם על היווצרות הנוף והמסלע. הנוף בגולן הוא  בשיעור היום נעסוק בהרי הגעש ברמת הגולן ובהש

ברובו תוצאה של פעילות געשית ענפה שנמשכה לאורך חמישה מיליון השנים האחרונות. אופי  

הפעילות הגעשית כלל מחזורים של התפרצויות, וביניהם תקופות ארוכות של שקט. עקב כך רמת  

בזלת ברמת הגולן נמדד בקידוח "אלוני  הגולן מכוסה בשכבת בזלת עבה. העובי המרבי של טבלת ה

מטרים )הקידוח לא הגיע לתשתית סלעי המשקע(. עובי הבזלת   750-", שהגיע לעומק של כ 6הבשן 

הולך ופוחת כלפי שולי הקער במערב ובדרום. רוב שכבות הבזלת בגולן הן צעירות יחסית, והאחרונות  

 .מזרח הרמה-שנים בצפון   100,000-שבהן נוצרו לפני כ

 

מבנים של הרי געש, מרביתם ערוכים בשתי שורות מקבילות   60-אפשר לראות ברמת הגולן יותר מ

 .לאורך קו התלים הישראלי. הרי הגעש בגולן נחשבים רדומים

 .נחלק את התלמידים לקבוצות 

כל קבוצה תחקור תופעה גאולוגית אחרת הקשורה להרי הגעש ברמת הגולן: הקניונים, בריכת  

נות ונחלים זורמים, קרקע דשנה לחקלאות, שמורות טבע רבות, בזלת כחומר בנייה  המשושים, מעיי

 .באתרים ארכיאולוגיים ועוד

התלמידים יכינו מדריך טיולים קצר לרמת הגולן, המתאר את השפעת הרי הגעש על תצורות הנוף  
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 .באזור זה

 .הוראות לעבודה בקבוצות בקובץ מצורף

 'ד 35

 סיכום 

 .לים שהתלמידים יצרו בפני הכיתהנציג את מדריך הטיו

 ?שאלת רפלקציה: איזה אתר ברמת הגולן שהוצג היום בשיעור נראה לכם מעניין במיוחד? מדוע

 'דק 10

 המשגה

 .צפייה בסרטון, דף צפייה

 יישום 

 .למידה בקבוצות, הצגת תוצרים

 'ד 5

 עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות

 .עבודה פרטנית: דף צפייה בסרטון

 .מדריך טיולים לרמת הגולן –עבודה קבוצתית: הכנת מצגת 

 'ד 30

 העשרה 

בכמה מקומות בגולן קיימת התופעה של "מגנטיזם הפוך": לסלעי הבזלת יש כאן שדה מגנטי משלהם,  

שהוא היפוכו של השדה המגנטי של כדור הארץ. אם מניחים מצפן על סלע כזה, אפשר לראות שמחט  

אחר, לכיוון  פונה  לדרום  המצפן  אפילו  קיצוניים  ובמקרים  לצפון,   .לא 

  -מקורה בעובדה שהבזלת מכילה כמה מינרלים הניתנים למגנוט    - תכונה זו של הבזלת הנמצאת כאן  

החשובים שבהם הם המגנטיט והאילמניט. כאשר הלבה הנוזלית מתקררת לאט, מינרלים אלה נוטים  

 .תה העת בכדור הארץלהסתדר בתוך הבזלת בכיוון השדה המגנטי השולט באו

 משאבים נוספים 

בעקבות הרי געש  -מדריך טיולים    
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הכנת דגם של הר געש שבו התלמידים יוכלו ליישם את הנלמד במטלה   התוצר 

הראשונה, להכין דגם של הר געש, לדעת להמליל את תהליך העבודה וכיצד  

 בודה בצוות הר הגעש מתפרץ, העבודה משלבת גם ע 

התלמידים יצטרכו לחזור על הנלמד בכיתה בנושא הרי געש, לחפש מקורות   התהליך 

מידע נוספים, ולחשוב בצוות כיצד הם מעבירים את הידע התיאורטי הנלמד  

 להכנת דגם של הר הגעש 

 תלמידי כיתה ה'  קהל היעד 

 התפרצות הר געש התלמיד יידע להסביר במילים שלו את שלבי התהליך של  יעדים 

 ייצוג ידע בדרכים מגוונות 

 לבנות מודל על פי מה שנלמד  

 לפרק ידע )אנליזה( לאחד ידע )סינתזה( 

 למקם ידע בהקשר 

 ליישם ידע בהקשרים חדשים 

 חומרי העשרה  

 קישורים לסרטונים מהרשת שמדגימים התפרצות הר געש 

 עש מעיסת נייר הכנת הר ג

 הכנת הר געש מחומרים ביתיים 
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  10סרטון של הכנת הר געש באורך של שתי דקות יקבל עם קבוצתו בונוס לתלמידים מי שייצור 

 נקודות בונוס 

השיג/ה את   תבחינים ממד 

 במלואה המטרה 

השיג/ה את המטרה  

 באופן חלקי

 נמצא/ת בראשית הדרך 

 תוכן

40  

 נקודות 

הדגמת  

 המבנה/התופעה 

 תהליך  /

תוך התחשבות  )

 במגבלות הדגם( 

המבנה/התופעה  

התהליך מודגמים  

בצורה מדויקת  

מבחינה מדעית.  

מוצג מכלול  

הרכיבים והקשרים  

 ביניהם 

 קיים מקרא 

 נקודות  40

המבנה/התופעה  

התהליך אינם  

מדויקים מבחינה  

 מדעית.  

חסר דיוק במכלול  

הרכיבים או הקשרים  

 ביניהם 

 קיים מקרא 

 נקודות  30

קיימות שגיאות מדעיות  

בהדגמת  

 במבנה/התופעה/ 

 התהליך. 

מכלול הרכיבים/הקשרים  

 ביניהם חסרים או שגויים  

 לא קיים מקרא 

 

 נקודות  20

היבט 

חזותי  

–

 יצירתי

40  

 נקודות 

היבטים חזותיים 

 ואסתטיים

 נקודות 10

עיצוב וביצוע  

 מוקפדים. 

 רמת גימור גבוהה 

 נקודות  10

רמת העיצוב הביצוע  

 או הגימור בינונית 

 

 נקודות  7

רמת העיצוב הביצוע או  

 הגימור רשלניים

 

 נקודות  4

בחירת חומרים  

מתאימים )עמידים, 

אסתטיים,  

ממוחזרים, בעלי 

 מתאימים( צבעים 

 נקודות 10

החומרים שנבחרו  

מתאימים מכל  

 הבחינות. 

הצבעים תורמים  

 להעברת המידע 

 נקודות  10

החומרים שנבחרו  

 מתאימים חלקית. 

הצבעים משרתים את  

העברת המידע באופן  

 חלקי. 

 נקודות  7

החומרים והצבעים  

 שנבחרו אינם מתאימים. 

 

 

 

 נקודות  4

הצגת המידע  

 המילולי 

 נקודות 20

המידע מנוסח  

בבהירות, מודפס,  

גודל הפונט וצבעו  

 נוחים לקריאה. 

 

 נקודות  20

המידע אינו מנוסח  

בבהירות, אינו  

מודפס, גודל הפונט  

וצבעו אינו נוחים  

 לקריאה. 

 נקודות  15

המידע מנוסח בצורה  

משובשת, אינו מודפס,  

צבע הפונט וגודלו אינם  

 נוחים לקריאה. 

 

 נקודות  10



היבט 

 חברתי 

20  

 נקודות 

עבודת צוות: הכנת  

 הדגם

 נקודות 20

הצגת הדגם  

מתחלקת בין חברי  

 הקבוצה. 

חברי הקבוצה  

מפגינים בקיאות  

בפרטי המידע  

 המדעי. 

 נקודות  20

הצגת הדגם  

מתחלקת באופן חלקי  

 בין חברי הקבוצה. 

חברי הקבוצה  

מפגינים בקיאות  

חלקית בפרטי המידע  

 המדעי. 

 נקודות  15

הדגם אינה  הצגת 

מתחלקת בין חברי  

 הקבוצה. 

חברי הקבוצה אינם  

מפגינים בקיאות בפרטי  

 המידע המדעיים.  

 

 נקודות  10

 


