
 שינויים סביבנו : מודולה ב
 השינויים בסביבה משפיעים על כל אחד וגם עליי

 
 מיפוי הסעיפים במודולה לפי דרגות הכיתה

 
 כיתה ד כיתה ג כיתה ב הסעיפים במודולה

 - 1.7-1.6 1.8, 1.5-1.1 שינויים באזורי מגורים .1

 2.7-2.1 - - שינויים ביישוב ובסביבתו .2

 3.8-3.1 3.6-3.1 3.5-3.1 ינוייםאיך מתמודדים עם ש .3

 
 אבני יסוד  שינויים באזורי המגורים .1

אילו שינויים מתרחשים במרחב המגורים ובמסגרת  1.1

 ?המשפחתית וכיצד הם משפיעים על בני המשפחה

רובה אילו פעולות חדשות מתבצעות בסביבה הק 1.2

: כגון, בדרכם של הילדים לבית הספר ולמקומות שונים

 ?בתי חברים או מרכז קניות? מקומות בילוי וחוגים

, השערה(? מדוע נעשות הפעולות החדשות האלה 1.3

 ).איסוף מידע ועיבודו

מה נגרם לסביבה בעקבות הפעולות והשינויים שנעשו  1.4

 ?)עצמים, החי והצומח, האדם(

 מה ועל מי הפעולות והשינויים האלה יכולים על 1.5

 ?להשפיע

אילו : אילו שינויים מתרחשים באזור המגורים הקרוב 1.6

בור , פריצת מים מצינור: כגון, מהשינויים הם זמניים

 . מעבר דירה; נפער בכביש

: כגון, אילו שינויים הם תהליכיים ומתמשכים לאורך זמן

בניית מרכז , ת מטעעקיר, נטיעת מטע, סלילת כבישים

 ? בניית שכונה חדשה, בניית מוסד ציבורי, מסחרי

אילו מהשינויים מבטלים באופן מיידי מצב קיים ויוצרים 

שינויים בכיוון הנסיעה , הריסת בית: כגון, מצב חדש

 ?שינויים בגינון ברחובות היישוב, בכביש

 : גאוגרפיה

, ִהשתנות תופעות(תהליכי שינוי 

, )ֲחָברות וסביבות חיים משתנות

, אתר, מקום, ארגון מרחבי

כולתו של האדם לשנות י

 .פרשנות מרחבית, ולהשפיע

 : סוציולוגיה

 סולידריות, יחיד חברה

 : אקולוגיה

האדם משפיע על הסביבה ומושפע 

הכול , ממנה ואחראי לתוצאות

 קשור בכול

 : אזרחות

כבוד לזולת (כבוד האדם , אחריות

 . סובלנות, )ולדעה אחרת
 

אילו יתרונות ואילו חסרונות יש בשינויים שנבחנו  1.7

שיפור : כגון, ינת הסביבה ומבחינת בני האדםמבח

 ?קיטוב חברתי, הגדלת מספר התושבים, בנגישות

  

    

 . ושינוי עלול ליצור בעיה חדשה, לשינוי" להוביל"בעיה עשויה : הערה
 . במודולה זו3בסעיף , התייחסות לכך ראו בהמשך



 

 ? מהן עמדות הלומדים והתושבים ביחס לשינויים 1.8

מה הם הנימוקים ? מה לא? עדיפים שיהיהמה הם מ(

 )?להעדפותיהם

  

אם הגיעו לאחרונה ילדים חדשים לכיתה או משפחות  1.9

? מדוע הגיעו?  מהיכן הגיעו-חדשות לבניין או לשכונה 

מה הם מנסים ? על מה ויתרו? איזה שינוי חל בחייהם

 ?באילו קשיים נתקלו? לשמר

  

 באות ליד ביטוי כלפי אילו התנהגויות של הלומדים1.10

הילדים החדשים או כלפי האנשים החדשים וכלפי 

לבניין או , המשפחות החדשות שהגיעו לבית הספר

 ?לשכונה

  

מה אפשר לעשות למען ילדים חדשים ולמען משפחות 1.11

כיצד פעולות אלה יכולות להשפיע על כל אחד ? חדשות

 ?וגם עליי

  

 
 ר המגורים הקרובדוגמאות לשינויים במשפחה ובאזו

 :שינויים במסגרת המשפחתית -
 , עזיבת אח או אחות את הבית, הצטרפות סבתא או סבא למגורי המשפחה, הולדת תינוק 
 .פטירה, שינוי בתעסוקת ההורים, גירושין, מחלת אחד מבני המשפחה     

ועל קשרי , על התנהגותם, כל אלה משפיעים על תחושות בני המשפחה ועל רגשותיהם
. על תפקודם של הפרטים בסביבה החברתית המשתנה, הגומלין במסגרת המשפחתית

 .אירועים כאלה מצריכים עריכת שינויים במרחב הדירה ובחלוקת הזמן בין בני המשפחה
 :שינויים במרחב המגורים -

 .שינויים בחלוקה פנימית של מרחב הדירה, תוספת בנייה, הכנסת טכנולוגיות חדשות לבית 
 : מקום המגורים ממקום אחד למקום אחרהעתקת -

פעילות זו גורמת ).  עלייה-מארץ אחת לארץ אחרת , מיישוב אחד ליישוב אחר, בתוך היישוב(
במהות הקשר עם קבוצות , בפרנסה, בהרגלי החיים, לשינויים במרחב המגורים של הפרט

 . חברתיות חדשות ושונות
 :כניסת תושבים חדשים לגור בובניית בית חדש ברחוב או בשכונת המגורים ו -

שינויים כאלה .  הנוף הפיזי והמבנה החברתי משתנים-פעילות זו יוצרת שינויים במרחב 
 .השפעות חיוביות אך גם שליליות, משפיעים לטווח ארוך

 :הקמת גן ציבורי חדש או ביצוע שינויים בגן ציבורי קיים -
 מצב חדש המשפיע על האוכלוסיות שינויים במרכיבי הגן ובמיקומם במרחב הגן יוצרים

 .וגם על התושבים הבאים לשהות בו) צמחים ובעלי חיים(הקיימות בגן 
 :הנחת צינור מים או כבל חשמל, בניית כיכר,  סלילת מדרכה-פעילות הקשורה לתשתיות  -

יוצרת שינויים אקולוגיים בסביבה הקרובה ומשפיעה על , פעילות זו משנה את הארגון המרחבי
 .ות החיים בטווח המיידי ובטווח הארוךאיכ

 .אפשר להסתייע במפות יישוביות או נושאיות לבחינת השינויים במרחב 
 



פעולות אלה מאלצות את הפרטים להתמודד עם השינויים ולמצוא פתרונות חדשים בהקשר 
לתפקודם ובהקשר לפעילויות החברתיות והמעשיות שהם ובני משפחתם מבצעים בחיי היום 

 .יום
 
 

 אבני יסוד   1שינויים ביישוב ובסביבתו .2

, אילו שינויים מתרחשים ביישוב ובסביבתו בתחומים 2.1

ניצול , הנוף הטבעי, מקורות המים, בינוי ופיתוח: כגון

, בתעסוקה,  קהילתי-בתחום החברתי, משאבים

בסעיף זה אפשר להיעזר במפות ? בהרכב האוכלוסייה

 .מזמנים שונים

ארגונים , ממשלה, רשות מקומית(? מי גרם לשינויים 2.2

 ). אנשים פרטיים, מפעלים, וחברות

מניעים של , תכנון מדיניות( ? מהן הסיבות לכך, מדוע

ובעיות הנגרמות , כורח המציאות וצורך; בעלי עניין

 .מהשינויים

באיזו מידה התחשבו בערכים שנוגעים לשימור אתרים  2.3

ולשימור אתרי נוף , )מבני ציבור, בתי ראשונים(ביישוב 

 ?שמורת טבע, חורשה: כגון, בסביבה

? על מה השפיעו השינויים ועל מה הם עדיין משפיעים 2.4

ביחס לחי , כיוונית ביחס לסביבה הפיזית-התייחסות רב

 : ולצומח וביחס לחברה

 . מנקודות מבט שונות של בעלי עניין. א

, גאוגרפיים, כלכליים, חברתיים: מהיבטים שונים. ב

 . היסטוריים ואקולוגיים, אזרחיים

לרווחת בני האדם ולשיפור  לגרום עשוייםשינויים 
  הסביבה

באספקת מזון , בדיור, בתחבורה: כגון, בתחומים שונים

לוי בבי, ביכולת הטכנולוגית, שוטפת, באופן סדיר

במתן , בביטחון האישי, בתעסוקה, בשעות הפנאי

 . שירותים קהילתיים

 

לנזקים לסביבה  ליצור בעיות ולגרום עלוליםשינויים 
מפולות וסחף אבנים ,  כגון שיטפונות,ולבני האדם

 : גאוגרפיה

, ִהשתנות תופעות(ליכי שינוי תה

 ).ֲחָברות וסביבות חיים

 : אקולוגיה

 ,הכול קשור בכול

מושפע , האדם משפיע על הסביבה

אחריות , ממנה ואחראי לתוצאות

, מוסרית לסביבה והתחשבות בה

בזבוז היום משמעו מחסור "

 ". בעתיד

 : כלכלה

, קביעת סדרי עדיפות, משאבים

 .שוויון-שוויון ואי

 : יהסוציולוג

 .חברה-יחיד

 : היסטוריה

 .שימור אתרים

 : אזרחות

 .אחריות
 

                                                           
 -התייחסות לשינויים בסביבות היישוב תהיה במקומות שבהם השינויים משפיעים במידה ניכרת על המתרחש ביישוב   1

 .חברתית ותרבותית, אקולוגית, מבחינה פיזית
 



, רעש, אוויר(זיהום סביבתי , הריסת חוף הים, וחול

סכנה לבריאות התושבים ולקיום , )ריחות רעים

קיטוב , שוויון בחלוקת משאבים-אי, החיהצמחייה ו

 .חברתי

 של השינויים האלה התוצאות וההשלכותמהן  2.5

ומה יכולות להיות התוצאות , בסביבות השונות בהווה

באיזו מידה הן משפיעות ? וההשתמעויות מהן בעתיד

משפרות אותה או (על איכות החיים של התושבים 

 ?)פוגעות בה

ם ביישוב וביישובים שכנים ביחס מהי עמדת התושבי 2.6

 ?לתוצאותיהם ולהשפעתם, לשינויים האלה

 

נוטל ) ילדים ומבוגרים(באיזו מידה כל אחד מאתנו  2.7

 ?אחריות אישית על הסביבה שבה הוא חי

  

 
 

 דוגמאות לשינויים ביישוב ובסביבתו
סלילת , סדות ציבורבניית מו, בניית שכונה חדשה, פיתוח היישוב: בתחום הבינוי והפיתוח -

 .הצבת אנטנה סלולרית, הקמת מחלף,  כבישים-נתיבי תחבורה 
הזרמת , הזרמת מי נחל בצינור, הטיית אפיק נחל,  בניית מאגר מים:בתחום מקורות המים -

 .שימוש במי קולחין מטוהרים, מי קולחין למקורות מים שפירים
יישור ,  עקירת מטעים ופרדסים, כריתת חורש: בסביבה הביוטית-בתחום הנוף הטבעי  -

 .נטיעות וזריעת גידולים חקלאיים, כריית חול, גבעות
מחזור , כריית חומרים במחצבה, הקמת מזבלה או אגני חמצון: בתחום ניצול של משאבים -

 .שימוש במי קולחין, התפלת מי ים, חומרים
כניסת , יבוי טבעיר,  הזדקנות אוכלוסיה- שינויים דמוגרפיים :קהילתי-בתחום החברתי -

הקמת מוסדות ,  הקמת מנהל שכונתי-ארגון קהילתי ; עזיבת תושבים, תושבים חדשים
 .ארגון אירועים ביישוב, בקהילה וביישוב

סגירת , )משרדים, מפעלים בטכנולוגיה מתקדמת( פתיחת אזורי תעסוקה :בתחום התעסוקה -
 .ות ופעולות כלכליות שונותפתיחת אזורי קני; פיתוח ענפי תיירות; מפעלים או חנות

 
 . אפשר להיעזר במפות מזמנים שונים2.1בסעיף : הערה

 
 )בהקשר חברתי ובהקשר סביבתי (?איך מתמודדים עם שינויים ובעיות. 3
 

בין משאבים קיימים לבין רצונות ) מחסור (פער : כגון, שינויים בסביבה יוצרים בעיות מסוגים שונים
, בין פרט לחברה, ניגוד אינטרסים בין פרט לפרט; שוויון ואי שוויון; אומיהציבורי והל, במישור האישי

 .בין חברה לחברה
 .פתרון בעיה אחת עלול ליצור בעיה אחרת. בעיות שנוצרות כתוצאה מכך מצריכות פתרונות

חשוב לטפח אצל , לכן. התמודדות בני האדם עם הבעיות ועם השינויים היא חלק מאורח החיים
לחיפוש פתרונות חלופיים ולהחלטת , להגדרתה, ולי דעת ודרכים לזיהוי הבעיההלומדים שיק

 . החלטות



 
 

 אבני יסוד   

הקרובות  אילו בעיות נגרמות בעקבות שינויים בסביבות 3.1

בהתאם לסוגי השינויים (? ובסביבות הרחוקות

 ).שהוגדרו בשני החלקים הראשונים של מודולה זו

 ?אילו חלופות אפשר להציע כדי לפתור את הבעיות 3.2

? מה החסרונות שלה? מה היתרונות של כל חלופה 3.3

איזו בעיה היא עלולה ? איזה נזק היא עלולה לגרום

ם את הנזק או למנוע את כיצד ניתן לצמצ? לעורר

 ?הבעיה

 ?  איזו הצעה מבין החלופות היא המתאימה ביותר 3.4

 ?על מה מבוססת התאמה

קביעת , תכנון? כיצד ניתן לבצע את הפתרון המועדף 3.5

-חברתיים-התחשבות בתנאים סביבתיים, לוח זמנים

 . פוליטיים ואחרים-כלכליים

 .אפשר להיעזר במפות

 : אקולוגיה

אחריות , להכול קשור בכו

, מוסרית לסביבה והתחשבות בה

האדם משפיע על הסביבה מושפע 

, ממנה ואחראי על התוצאות

בזבוז  היום משמעו מחסור "

 ". בעתיד

 : אזרחות

כבוד , אחריות, כללים וחוקים

, )כבוד לזולת ולדעה אחרת(האדם 

, זכויות האדם וזכויות האזרח

 התנדבות, הוגנות

 : סוציולוגיה

בין (גומלין , ויחסיקשרי גומלין 

, )הפרט לחברה ובין חברה לחברה

 מערכות חברתיות 

 : כלכלה

 שוויון-שוויון ואי
 

 :  עם שינויים ועם תוצאותיהם מתמודדהפרטאיך  3.6

בלימוד המצב : את השינוי" מקבלת"בהתייחסות ש. א

, בהפעלת יוזמה לקידום השינוי והחידוש ;החדש

 . בהשלמה, בהסתגלות

בשלילת : את השינוי" מקבלת"בהתייחסות שאינה . ב

בהתארגנות למאבק על זכויות , השינוי בהתנגדות כלפיו

בחשיבה על ,  דעה נגדוהזכות להביע על ובתוכן

 .פתרונות חלופיים לשינוי

  

 עם שינויים מערכות חברתיות מתמודדותאיך  3.7

בחקיקת חוקים , בהחלטת החלטות: ותוצאותיהם

, בשמירה על כבוד האדם, בהגנה על זכויות, ובאכיפתם

, במעורבות למניעת נזקים, בנשיאה באחריות על

 .בפעולה למען חיסכון ובמחזור

  

 כיצד ניתן לחולל שינויים בסביבה -איך אפשר אחרת  3.8

 ?ולמזער נזקים

 בקביעת מדיניות על סמך תפיסות - גופים ממסדיים. א

בתכנון :       מערכתיות למען הסביבה והתושבים

  



, קיימא-בפיתוח בר, שלוקח בחשבון את כל הגורמים

 ;בנטילת אחריות ציבורית, ובאכיפת החוקים בחקיקה

 – מתנדבים ואנשים פרטיים - ממסדיים-ץגופים חו. ב

בעשייה למען , במעורבות ואכפתיות, אישית באחריות

 .הסביבה והחברה

 
 


