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מיני-פלקטים

עזרי הדרכה בשטח
מדעי כדור הארץ

מיני-פלקטים הם איורים צבעוניים המודפסים על גיליונות A3 ו-A4 קשיחים ועמידים. השימוש בהם כעזר הדרכה נועד להנגיש 
מידע למטיילים ולסייע למדריכי טיולים של קבוצות מגוונות. באמצע שנות השמונים של המאה ה-20 פותחו מיני-פלקטים בתחום 
מדעי כדור הארץ כעזר הדרכה. הם צברו פופולריות, ובמהלך שנת 2016 הוכנו מיני-פלקטים רבים ומגוונים, ואף נמכרו מאות 

ערכות למדריכים.
אפשר למיין את המיני-פלקטים בתחום מדעי כדור הארץ לקבוצות שונות בהתאם לאופי האיור המוצג בהם: 

מיני-פלקטים המציגים תוכן כללי, ואפשר להשתמש בהם בהדרכה במגוון מקומות בארץ ובעולם.  .1
מיני-פלקטים אזוריים )רגיונליים( שמוצג בהם אזור מסוים בעזרת תרשים נוף, תצלום לוויין או מפה גיאולוגית.  .2

את  גם  מציגים  הם  לעיתים  להיווצרותן.  שהובילו  הגיאולוגים  ולתהליכים  מסוימות  לתופעות  המתייחסים  מיני-פלקטים   .3
ההיסטוריה הגיאולוגית של השלבים שחוללו את התופעה.

מיני-פלקטים המתארים את רצף השלבים בהיסטוריה הגיאולוגית של אזור מסוים.  .4
מיני-פלקטים ובהם תיאור פעילות אנושית שיש לה זיקה למדעי כדור הארץ.   .5

מיני-פלקטים עם התייחסות לתופעות טבע כגון שיטפונות ורעידות אדמה.  .6
מיני-פלקטים ובהם סרגלי זמן גיאולוגי.  .7

בחזית המיני-פלקטים מוצגים איורים ברורים ומאירי עיניים, המאפשרים למדריך להציגם למטיילים בקלות. בגב המיני-פלקטים 
טקסט מסייע למדריך בנושא המוצג. במחקר שבדק מיני-פלקטים נמצא שעזר הדרכה זה יעיל מאוד. השימוש במיני-פלקטים עוזר 
להנגיש מידע בתחום מדעי כדור הארץ הקשור לתוכן ההדרכה. באמצעותם מיטיבים המדריכים לתת הסבר באופן נכון, ברור 
ומדויק, והמודרכים מיטיבים להבין. אנו ממליצים להרחיב את השימוש במיני-פלקטים וגם להמשיך לפתח מיני-פלקטים במדעי 

כדור הארץ העוסקים בחבלי ארץ ובתחומי דעת נוספים.
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Mini-posters serve field guides as instructional material for disseminating scientific information to groups. The 
mini-posters, full-colour illustrations printed on durable A3 and A4 cardstock, help guides instructing a wide 
range of populations. Since the mid-1980s, mini-posters depicting topics related to Earth sciences have been 
developed. In 2016, many Earth sciences mini-posters were prepared and hundreds of kits were sold to guides.
The Earth sciences mini-posters can be classified into different groups according to their nature:
a. Universal content that is relevant to various locations countrywide and worldwide.
b. Regional content – a particular area is portrayed with a landscape diagram, satellite photograph and 

geological map.
c. A geologic phenomenon is explained, including the geological processes that formed the phenomenon and 

the geological history relevant to its formation.
d. The stages of geological history of a particular area.
e. Human activity that relates to Earth science.
f. Natural phenomena such as floods and earthquakes.
g. Geologic time scale.
Clear, aesthetic illustrations on the front side of the mini-posters allow easy presentation of the learned concept 
by the guide. On the reverse side are texts that may assist the guide to expand the basic explanation given.
A study assessed guided tours that incorporated mini-posters in their lesson plan and found them to be a very 
effective learning tool. Using mini-posters helps to teach Earth sciences in the field, whatever the focus of the 
outdoor lesson/field trip may be. The mini-posters help guides to explain learned topics correctly, clearly and 
accurately, and as a result, understanding of the concept improves.
We recommend expanding the use of the mini-posters currently available for purchase, as well as developing 
additional Earth sciences mini-posters that focus on other regions.
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1. הדרכת טיולים בשטח 

תושבים  המשתתפים-תלמידים,  נחשפים  לימודיים  ובסיורים  בטיולים 
ומבקרים, למגוון רחב של תופעות ושל נופים, שעל מנת להכיר ולהבין 
אותם נדרש מן המדריך להביא דברי הסבר תוך כדי שימוש באמצעים 
שונים. כך מונגש הידע על אודות התופעות או הנופים הנצפים ברמה 
מתאימה לקבוצת המטיילים, וגם מתאפשר להעמיק בתכנים הקשורים 
שבו  הגיאוגרפי  ובמרחב  בשטח  ביטוי  לידי  הבאים  ובאדם,  בטבע 
מתקיים הטיול. אופי הטיול או הסיור נקבע בדרך כלל על פי מטרתו 
מצריכים  שטח  טיולי  של  שונים  שסוגים  ומכאן  למטיילים,  ובהתאם 
סוגים שונים של הדרכה. את רמת ההעמקה בתכנים ואת אורך ההדרכה 
שלהם,  המקצועי  הידע  רמת  המטיילים,  גיל  גורמים:  שלל  מכתיבים 
גודל הקבוצה, קשר  ומידת ההשתתפות בהדרכה,  מידת העניין בטיול 
קודם בין הקבוצה למדריך, הזמן המוקצב להדרכה, אופי השטח, מזג 

האוויר ועוד )שילר, 2003(.
באתרים ובמסלולי טיול רבים בארץ נגלים תופעות טבע ותהליכים 
האתרים  במקצת  ומעניינים.  מורכבים  וגיאומורפולוגיים  גיאולוגיים 

ניזוקו.  וחלקם  עדכניים  אינם  רבים  שלטים  אך  מידע,  שלטי  קבועים 
לכן אין ביכולתם להעשיר את המטיילים, שָלרוב התופעות בשטח זרות 
להם, במידע על ערכי הטבע באתר. מנגד, מידע רב מצוי בספרי הדרכה 
למטיילים ברמות שונות. במהלך טיולים מודרכים כדוגמת טיול בית-
ספרי או טיול משפחות, חושפים המדריכים את המטיילים למידע הנוגע 
לאזור הטיול, כגון החי והצומח שבו, ההיסטוריה והגיאולוגיה ותופעות 
ועזרים,  שיטות  במגוון  משתמשים  המדריכים  כך  לשם  ותהליכים. 
שנועדו למסור את המידע בצורה מעוררת עניין וסקרנות ולא משמימה 

ויובשנית. 
בעזרים.  צורך  ללא  הדרכה  מתבצעת  רבים  ובסיורים  בטיולים 
ולא נדרשת  במקרים אלה התופעות שבמוקד ההדרכה נראות בשטח, 
להן הסברה חזותית נוספת. למשל הדרכה שנושאה עצי שיטה המועברת 
באזור שגדלים בו עצי שיטה, תהיה יעילה גם ללא שימוש בעזרים, שכן 
ההדרכה  המילה.  מובן  במלוא  הדרכה  עזר  בבחינת  הוא  עצמו  השטח 
והצלחתה תלויה במידה  באתרים אלה נעשית בעיקר בדיבור על פה, 

מכרעת ביכולתו האישית של המדריך לשבות את קשב הקבוצה. 
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ניתן למיין את עזרי ההדרכה על פי אופיים )שילר, 2003):
המעדיפים  מדריכים  יש  אקזוטיים.  עזרים  בעזרת  הדרכה  א. 
להשתמש בעזרים שאינם שגרתיים, כגון בלונים, שקיות, תמונות, 
חפצים קטנים ואפילו דברי מאכל כשוקולד ולחם. שימוש בקרמבו 
מוכרת  דוגמה  הוא  בנגב  מכתשים  היווצרות  על  הדרכה  בעת 
יכולים לעורר במטיילים  זה  לשימוש בעזר אקזוטי. עזרים מסוג 
אי- בשל  אותם  להטעות  גם  עלולים  הם  אולם  ועניין,  התלהבות 
להדרכת  בייחוד  מתאימים  האקזוטיים  העזרים  המדעי.  הדיוק 

ילדים ובני נוער, אך גם למטיילים בוגרים יותר.
העוברים  טיול  במסלולי  וסיפורים.  שירים  בעזרת  הדרכה  ב. 
למטיילים  להשמיע  רבים  מדריכים  נוהגים  היסטוריים  באתרים 
דיווחים  או  יומן  קטעי  מולחנים,  שירים  ביניהם  שירים,  סיפור, 
קשורים.  תכנים  להמחיז  אפילו  או  לאתר,  הקשורים  היסטוריים 
שלא כבהסבר בעל אופי אקדמי, סיפור או שיר הם דרך להעניק 
המתאימים  הספרותיים  האמצעים  מעטים  האתר.  לתולדות  חיּות 
בשנים  הארץ.  כדור  למדעי  הקשורים  בנושאים  להדרכות 
האחרונות משמש הטלפון הסלולרי שבידי המדריך וגם בידי רוב 
רובם של המודרכים, כלי נוסף שיכול לסייע בהדרכה קולית או 

חזותית )ממיה, 2010(.
מדעי  היבט  המשלבות  בהדרכות  כלים מדעיים.  בעזרת  הדרכה  ג. 
המטיילים  על  שיטיל  בכך  הנושא  את  להמחיש  המדריך  יכול 
מגדלת,  כזכוכית  כלים  בשילוב  התנסות  משימה.  או  ניסוי  לבצע 
התעניינות  יוצרים  מלחית  כחומצה  וחומרים  מדחום,  או  משקפת 
והסרבול  הכלים  של  משקלם  הוא  השיטה  חסרון  והתלהבות. 
זה מתאימה  המכביד שבנשיאתם בכל משך הטיול. הדרכה מסוג 

לטיולים או לסיורי-חקר קצרים.
מסביר  שבאמצעותם  האיורים  מיני-פלקטים.  בעזרת  הדרכה  ד. 
המדריך את נושא ההדרכה עשויים מגיליונות A3 ו-A4 קשיחים 
מידע  להנגיש  נועדו  המיני-פלקטים  לשימוש.  נוחים  ועמידים, 
מקצועי לציבור המטיילים בארץ. הם פשוטים ומובנים, ולכן הם 

יכולים לשמש בסיס ידע לקהל מטיילים רחב. 

רב-חשיבות  הדרכה  כעזר  במיני-פלקטים  עוסק  הנוכחי  המאמר 
בטיולי שטח. במאמר יש התייחסות לתולדות התפתחות המיני-פלקטים, 
למתודיקה של ההדרכה בשטח, לסוגי המיני-פלקטים השונים וליעילותם 
והמודרכים. המאמר שופך אור על ההדרכה בעזרת  לדעת המדריכים 
מיני-פלקטים בנושאים הקשורים במדעי כדור הארץ, ומוצגים בו מיני-
פלקטים מתחום זה. עקרונות השימוש במיני-פלקטים המוצגים במאמר 

ניתנים ליישום בתחומי דעת נוספים.

2. מתודיקה של הדרכה בשטח והשימוש במיני-פלקטים

ורצוי מאוד  לימודיים,  וסיורים  טיולים  למגוון  מיועדת  הדרכה בשטח 
וסקרנות  עניין  במשתתפים  מעוררים  הם  שכן  עזרים,  בה  לשלב 
 Orion, 1993, 1994,  ;2007 )אוריון,  וחיצונית  פנימית  ומוטיבציה 
2007(. אוריון )Orion, 2003( פיתח את מודל ספירלת הלמידה המציגה 
את הלימוד בשטח כמכלול של סביבות למידה. בלימוד מדעי כדור הארץ 

ונערכה  הבסיס,  מושגי  בכיתה  שנלמדו  לאחר  נעשית  לשטח  היציאה 
היכרות ראשונית עם חומרים כגון סלעים, מינרלים, מאובנים )בעזרת 
ערכות( וחתכי רוחב. בכיתה עוסקים גם במידת האפשר בצמצום מרחב 
המטרה  התלמידים.  של  והקוגניטיבי  הפסיכולוגי  הגיאוגרפי,  הזרות 
 Orion,( היא אפוא ניצול מרבי של זמן שהות המודרכים באזור הסיור
המודרכים  נחשפים  לשטח  ביציאה   .)2003; Yunker et al., 2011
לחומרי הלימוד עצמם באופן ישיר, לתופעות מקומיות שנגלות לעין, 
וגם למכלול הנופי המאפשר מבט מרחבי. לפיכך חשוב מאוד להתאים 

.)Orion, 1989( לסביבת ההדרכה את העזרים המתאימים לה ביותר
של  והשמונים  השבעים  בשנות  נוצרו  המיני-פלקטים  ראשוני   
המאה שעברה. הם היו פרי יוזמה פרטית של מדריכים בבתי ספר שדה 
ומדריכים ותיקים, שהכינו אותם במו-ידיהם, ושימשו אותם במסלולי 
הדרכה קבועים. מלבד תרשימים אין במיני-פלקטים אלה רכיבי מידע 
נוספים, והתוצר הסופי הוא פרי יכולותיו של המדריך. בשנת 1986 החל 
ייצור מקצועי ומסחרי ראשון של מיני-פלקטים, ונושאם היה אזור אילת 
(Orion, 1989(. אלה הם תרשימים צבעוניים מאוד, אסתטיים וקלים 
אילת.  אזור  של  הגיאולוגית  ההיסטוריה  שלבי  את  המציגים  להבנה, 
בגבם הסבר מפורט על הרכיבים השונים של ההיסטוריה הגיאולוגית 
ועל תופעות נבחרות כגון מחדרים מגמתיים, מאפייני אבני החול וסלעי 

המשקע הימיים. 
הרי  החוף,  מישור  נוספים:  לאזורים  מיני-פלקטים  פיתח  אוריון 
יהודה ומדבר יהודה. יש בהם איורי תופעות כגון המצוק החופי ומעיינות 
של  הגיאולוגית  וההיסטוריה  החוף  שבמישור  הדיונות  הצגת  שכבה, 
אילת,  במרחב  הדרכה  לצורכי  נוספים  מיני-פלקטים  ישראל.  מרכז 
גינת  בידי  פותחו  בוקר  ושדה  המכתשים  באזור  ובייחוד  והנגב  תמנע 
 Ginat et al.,( שגם פירטו את אופן השימוש בהם ,)ועמיתים )2016
במיני-פלקטים  יש   .)2016( ועמיתים  פינצי  בידי  וכן   ,)2015, 2019
אלה התייחסות לתופעות מקומיות דוגמת דייקים, בולבוסים ומעיינות, 
ונפרסות בהם הן ההיסטוריה הגיאולוגית של מכתש רמון עם התמקדות 
בהתפתחות המכתש, והן של אזור שדה בוקר עם התמקדות בשינויים 
מפות  הכוללים  מיני-פלקטים  הוכנו  אלה  על  נוסף  הניקוז.  במערכות 

גיאולוגיות ותצלומי אוויר.
על  והשפעתו  תלמידים  שאינם  למטיילים  הדרכה  בעזרי  השימוש 
יעילות ההדרכה לקבוצות מודרכים שונות בשטח, לא נחקר דיו. הנושא 
לא  ואפילו  מסוים,  דעת  לתחום  נקשר  אינו  הוא  למחקר.  קשה  נחשב 
אם  בהם,  עקרונות השימוש  ברורים.  ולכיווני מחקר  לדפוסי מחשבה 
יש כאלה, שונים מקבוצה אחת לרעותה וממדריך אחד למשנהו )שילר, 
2003(. אוריון )Orion, 1983, 2003( רואה במיני-פלקטים כלי מרכזי 
מספירלת  חלק  שהוא  זמן  בשטח,  תלמידים  בהדרכת  ורב-חשיבות 
הנעשה  את  המציגה  בספרות  ובעיקר  המקצועית,  בספרות  הלמידה. 
במדינות זרות, יש התייחסות מעטה בלבד למיני-פלקטים כעזר הוראה 
איורים  מציגים   )Lansigu et al., 2014( ועמיתים  לנסיגו  בשטח. 
תלת-ממדיים של המרחב הגיאולוגי הסובב את האזור שבו מתרחשת 
ההדרכה, ובייחוד בקשר לטקטוניקת הלוחות. לדבריהם, שימוש נכון 
כולל  תלת-ממדי  למבט  המודרכים  את  חושף  בשטח  ההדרכה  בעזרי 
ורחב. האיורים שמציג המדריך מצמצמים את מרחב הזרות הקיים אצל 
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מרבית התלמידים כשהם יוצאים לשטח, ואיורים אלה, ביניהם המיני-
פלקטים, מאפשרים לגשר בין הרמה האקדמית של המחקר לבין הרמה 

המקצועית של קהל היעד. 
ההדרכה  שהצלחת  דעים  תמימות  שוררת  בתחום  העוסקים  בקרב 
תלויה במידה רבה באיכות המיני-פלקטים, במידת התאמתם לתופעות 
והמדריכים  המורים  של  ההדרכה  וכישורי  הידע  וברמת  שבשטח 
 Esteves et al, 2011; Falk, 2010; Ginat et al., 2005; Orion,)
גם  נבחנת  הנוכחי  במאמר   .)1994; Orion and Hofstein, 1994
פי  על  דעתם,  את  חיוו  הנשאלים  מיני-פלקטים.  עם  ההדרכה  יעילות 
התנסותם בהדרכה במיני-פלקטים שפותחו בדרום ישראל בשנת 2016 

בידי גינת ועמיתים ובידי פינצי ועמיתים. 

3. המיני-פלקטים לסוגיהם

כאמור המיני-פלקטים עשויים מגיליונות A3 ו-A4 קשיחים ועמידים, 
איורים  מופיעים  המיני-פלקט  בחזית  נוחה.  הדרכה  המאפשרים 
לקהל  המותאמים  תמציתיים  והסברים  גרפיים  תיאורים  צבעוניים, 
המדריכים הרחב. ביתר פירוט יופיעו בהם באמצעות המחשות פשוטות, 
חתכים גיאולוגיים נקודתיים ומרחביים כאחד, תופעות טבע, היסטוריה 
וצמחייה,  חיים  בעלי  תהליכים,  תופעות,  המציגות  מפות  גיאולוגית, 
ועוזרים להבנת נושא ההדרכה. על מנת  המושכים את עין המודרכים 
להבין את הטקסטים אין צורך בידע מדעי מעמיק, אולם נחוצה הכרת 
מושגי יסוד במדעי כדור הארץ. גב המיני-פלקט מוקדש למידע חיוני 
ולהסברים משלימים ותמציתיים, שנועדו להקל על המדריך או להוסיף 
מידע למטיילים מתעניינים, או שניהם כאחד. בין שאר מטרותיהם של 
המיני-פלקטים נמצאת גם השאיפה להעלות את רמת ההדרכה בשטח 
ואת הנגישות של ציבור המדריכים והמטיילים למידע שהוא בה-בעת 

 .)Ginat et al., 2019( מקצועי-מדעי, אסתטי ונהיר
וכך  באנגלית,  טקסטים  גם  יש  המיני-פלקטים  של  גדול  בחלק 
יש  לנוחות המדריכים  תיירים.  גם בהדרכת  בהם  מתאפשר להשתמש 
בתחום  המיני-פלקטים  באנגלית.  יסוד  מושגי  האלה  ההדרכה  בעזרי 
מדעי כדור הארץ נחלקים לסוגים שונים בהתאם לתכנים המוצגים בהם:
מיני-פלקטים אוניברסליים. מיני-פלקטים אלה מתארים תופעות  א. 
כלליות. לא זו בלבד שהם אינם מוגבלים לאזורים מסוימים, אלא 
הם מתאימים לאזורים רבים ואפילו לכל מקום. אפשר להציג בהם 
סביבות  1א(,  )איור  שונים  מגמתיים  מחדר  גופי  שונים:  תכנים 
השקעה של סלעים )איור 1ב(,  טבלת עזר לזיהוי סלעים, סביבות 
היווצרות סלעים וגם הגדלה של מאובני חוריריות )פוַרמיניפרים( 
)איור 2(. אפשר גם להציג תופעה החשופה לעין באזורים רבים 
היווצרותה  דרכי  על  הסבר  דברי  ולהוסיף  הבולבוסים,  כגון 

)איור 3(.

מכלול תופעות מגמתיות איור 1א: 

סביבות ההיווצרות של הסלעים השכיחים איור 1ב: 

רשימת סביבות ההיווצרות ותמונות של חוריריות )פורמיניפרים( בהגדלה איור 2: 
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מנגנונים אפשריים להיווצרות בולבוסים איור 3: 

מיני-פלקטים אזוריים )רגיונליים(. מיני-פלקטים אלו מוגבלים  ב. 
גיאוגרפית.  לאזורים מסוימים, ומשמשים בדרך כלל להתמצאות 
בקטגוריה זו נכללים מיני-פלקטים המציגים תרשימי נוף )איור 4), 
 ,(5 )איור  וגיאולוגיות  טופוגרפיות  כמפות  שונים  מסוגים  מפות 
וצילומי לוויין וחתכי רוחב גיאולוגיים גדולים המתאימים לאזורים 
הן  מרחבי  מבט  מציעים  אלה  מיני-פלקטים   .)6 )איור  מסוימים 
בתחום הנופי והן בתחום הגיאולוגי, ובאמצעותם ניתן להציג את 
כים  ייחודיות  תופעות  הדגשת  כדי  תוך  במרחב  השטח  מאפייני 

תרשים נוף של רכסי הנגב הצפוני-מזרחיהמלח והמכתשים. איור 4: 

תצלום לווין ומפה גיאולוגית של הנגב הצפוני-מזרחי ודרום ים המלח איור 5: 
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חתך רוחב גיאולוגי בין מזרח הנגב להרי אדום איור 6: 

למקום.  וייחודיות  מסוימות  תופעות  המציגים  מיני-פלקטים  ג. 
מיני-פלקטים אלה נועדו ללימוד ממוקד ומעמיק יותר של תופעות 
קיר  של  המיני-פלקט  הוא  כזה  מסוימים.  באזורים  ייחודיות 

האמוניטים )איור 7(.

איור 7:  קיר האמוניטיים

תופעה  שחוללו  גיאולוגיים  תהליכים  המציגים  מיני-פלקטים  ד. 
הן  כאלה  גיאולוגיים  לתהליכים  דוגמאות  ייחודית.  גיאולוגית 
המנסרה במכתש רמון )איורים 8א, 8ב(. במיני-פלקטים אלה יש 
המחשה פשוטה ומאירת עיניים אך ממוקדת לכל אחד מהשלבים 

המשוערים של היווצרות המנסרה. 

שלב ראשון בהיווצרות המנסרה איור 8א: 

חתך גיאולוגי באזור המנסרה – המצב היום איור 8ב: 

מיני-פלקטים המציגים היסטוריה גיאולוגית של אזור מסוים.  ה. 
דוגמה למיני-פלקטים אלה הם שישה מיני-פלקטים המתארים את 
ההיסטוריה הגיאולוגית של הרי אילת )איור 9א(. שימוש במיני-

פלקטים מסוג זה במהלך ההדרכה מאפשר לספר את סיפורו של 
אזור, לדוגמה הרי אילת, בקעת תמנע, מישור החוף ומרכז ישראל. 
הסיפור יכול לשמש נקודת מוצא להרחבת ההתייחסות לתופעות 
שונות שהוצגו במהלך ההדרכה ולמבט המרחבי. דוגמה לכך היא 
איור 9ב המציג את השלבים השונים בהיווצרות מכתש, ואיור 9ג 
שבו נראים השלבים השונים בהיווצרות נחל צין עליון. האיורים 
שבהם מוצגים כל השלבים במשותף פורסים תמונה מקיפה לאורך 
במיני-פלקטים  שימוש  התהליכים.  בהבנת  מאוד  המסייעת  זמן, 
אלה מאפשר להעמיק בהסברים על כל אחד מהשלבים ומאפייניו, 

כולל הגיל הגיאולוגי של אותו שלב )איור 10(. 
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ההיסטוריה הגיאולוגית של הרי אילת איור 9א: 

שלבי היווצרות מכתש איור 9ב: 

שינויים במערכות הניקוז בשדה בוקר איור 9ג: 

שלב 3 בהיסטוריה הגיאולוגית של תמנע איור 10: 

אלה  מיני-פלקטים  אנושית.  פעילות  המתארים  מיני-פלקטים  ו. 
וקשורה  בהווה  או  בעבר  שנעשתה  אנושית  פעילות  מתארים 
למדעי כדור הארץ, כדוגמת כריית הנחושת בתמנע )איור 11( או 
ההיבטים הטבעיים והאנושיים של חוות עברונה, המוצגים משני 
צידי המיני-פלקט )איורים 12א ו-12ב(. מן הראוי שהמדריך ידגיש 

את מכלול ההיבטים הקשורים בתופעה המוצגת בעזר זה. 

הפקת נחושת בתקופה המודרנית איור 11: 

חוות עברונה

חקלאות - 
שדה מושקה

בריכת אגירת מים והפצה

תעלה המקשרת בין מערכת הפוגרות ובין ברכת האגירה

שיפוע של 0.1% - 0.2% מפיר לפיר

המרחק בין
פירי הגישה

בור האם

8-10 מ‘

600 מטר

0

30

קרקע ספוגה במי תהום

קרקע אטומה למים
שכבת חרסית

צפון-מערב

דרום-מזרח

ני
קו

יר
תן 

מ
ר: 

איו

נר
אב

זי 
עו

   
ם:

לו
צי

חוות עברונה ובארות השרשרת איור 12א: 
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איור  
ב12

מאפייני חוות עברונה – הסבר בגב המיני-פלקט  איור 12ב: 

תופעות טבע. דוגמאות לתופעות טבע  מיני-פלקטים המתארים  ז. 
ורעידות  שיטפונות  הן  מיני-פלקטים  של  זה  בסוג  המתוארות 
אדמה. כך למשל מציגים במיני-פלקטים שלבים שונים בהיווצרות 
שיטפונות, כאשר לכל שלב יש הן ביטוי גרפי והן הסבר מילולי 
13א ו-13ב(. מיני-פלקטים דומים אפשר להכין  )לדוגמה איורים 
שונות  לתופעות  להתייחס  ההסבר  ובמהלך  אדמה,  לרעידות  גם 

בשטח כגון העתקים, קמטים ואפילו סדקים במבנים.

איור 13א:  שלב 4 בהיווצרות שיטפון באזור מדברי  

איור 13ב:  התפתחות שיטפון באזור מדברי – ההסבר בגב המיני-פלקט  
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גיאולוגי,  זמנים  בלוח  זמן  סרגלי  המציגים  מיני-פלקטים  ח. 
פרקי  נפרסים  זה  מיני-פלקטים  בסוג  היסטורי.  או  ארכיאולוגי 
ההיסטוריה  של  וגם  תהליכים  של  והארוכים  הקצרים  הזמן 
כולל  עמודי  כחתך  מוצג  הגיאולוגי  הזמנים  סרגל  הגיאולוגית. 
עם  התקופות  לוח  מוצג  ובגבו  14א(,  )איור  המיני-פלקט  בחזית 

ציון הגיל המוחלט של כל אחת מהיחידות )איור 14ב(.

לקבוצת  ההדרכה  את  להתאים  מאפשר  המיני-פלקטים  סוגי  מגוון 
המדריך  יכול  באמצעותם  ההדרכה.  מלאכת  את  ומקל  המודרכים, 
להעמיק את הבנת שומעיו בתהליכים ובתופעות פרטניים, אך גם לגולל 

בפניהם היבטים עקרוניים כוללים. 

בדרום  העיקריות  הגיאולוגיות  הסלע  יחידות  של  כולל  עמודי  חתך  איור 14א: 
ישראל 

סלע פלוטוניחולקרטוןחווארדולומיטגיר צור

מקרא:

חתך עמודי – נגב
טריאס - הולוקן

גיל 250 205 144 100 85 65 56 34 23 20 10 5.3 4 2 0.01 0

תקופה
חבורה רמון

טריאס יורא

ת
גרופי

אורה
תמר
אבנון
ת
צפי

עין יורקעם

מחמל
אינמר
ארדון

חביון

תירה
ח טקייה

מוחילה
סהרונים
גוונים

ע‘רב
ש

שא
מ

מנוחה

מטרד
שה

חור
ניצנה
מור

פלאוקן אאוקןאוליגוקן מיוקן פליוקן קרטיקון תחתוןפלייסטוקןהולוקן קרטיקון עליון
כורנוב יהודה  הר הצופים עבדת סקייה/טבריה

חצבה

פנפליין

ערדים המלח

תצורה

אי התאמה

אירועים 
טקטוניים

ביקוע יבשתי בין 
ישראל לטורקיה התנגשות אפריקה באירואסיה

הכחדת
הדינוזאורים

קימוט הקשת הסורית )כולל הפעלה מחדש( ?

?

אי התאמה 
בשיאי הקמרים

ערבה/אחוזם ליסאן

פעילות טרנספורם )בקע( ים המלח

פתיחת מכתש קטן, רמון
שביית 

הצין
בעירת 
חתרורים

פתיחת 
מכתש 

גדול

התרוממות אנכית של הנגב על גבי קמרים רחבי גל

אירועים 
נוספים

ים/יבשה 
)בנגב(

חוף, לגונות, נחלים, 
קרקע טרופית

השתפלות והצפה, אקלים לח 
ים פתוח        ים רדוד

התרוממות ויצירת קו 
פרשת המים הארצית

גידוע - 
יצירת הרמות 
הגבוהות בנגב

הרמה וגידוע - 
נחלים והרי געש

הצפה נרחבת - 
ים עמוק

נחלים גדולים, אגנים מקומיים, 
זרימה שטפונית

ערוד

משחור

Israel Geological Society

Israel Geological Society

סרגל הזמנים על פי תקופות גיאולוגיות וגיל במיליוני שנים – תרשים בגב המיני-פלקט   איור 14ב: 
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4. יעילות ההדרכה באמצעות המיני-פלקטים

יעילות ההדרכה של המיני-פלקטים נבדקה במסגרת עבודת גמר משנת 
2017 שכתב התלמיד מתן ירקוני מבית הספר מעלה שחרות. עיקריה 

מובאים להלן.
בו  עושים  מוכר.  הדרכה  עזר  הם  מיני-פלקטים  המחקר.  מטרת 
באופן  נבדקה  לא  יעילותו  אך  הארץ,  ברחבי  רבים  מדריכים  שימוש 
ממוקד. המחקר הנוכחי ביקש אפוא לבחון את היתרונות ואת החסרונות, 
כלומר את היעילות שבשימוש בעזרי הדרכה מסוג מיני-פלקטים בטיולי 
גיל  בקבוצות  למטיילים  ומקצועי  מדעי  מידע  להעברת  כאמצעי  שטח 

שונות. 
שיטת המחקר. איסוף הנתונים נעשה באמצעות שאלונים וראיונות 
קבוצות  מיני-פלקטים.  בעזרת  הדרכות  בוצעו  הראשון  בשלב  עומק. 
הספר  מבית  וי"ב  י"א  כיתות  תלמידי  את  כללו  המטיילים-המודרכים 
בגילים  שונות  מטיילים  קבוצות  הודרכו  להם  ונוסף  שחרות,  מעלה 
לאחר  ישראל.  שביל  צועדי  לגמלאים  ועד  הביניים  מחטיבת  שנעו 
היבטים  שכללו  משוב  שאלוני  המטיילים-המודרכים  מילאו  ההדרכה 
שונים בהדרכה. קבוצה נוספת שמילאה שאלוני משוב הייתה משתתפי 
ההשתלמות  והערבה.  המלח  ים  מדע  מרכז  של  למדריכים  השתלמות 
עסקה בהדרכה של נושא השיטפונות בעזרת מיני-פלקטים. השאלונים 
בכלל  בהדרכה  במיני-פלקטים  לשימוש  התייחסו  הנשאלים  שמילאו 
גם  נערכו  המחקר  במסגרת  בפרט.  שיטפונות  בנושא  ובמיני-פלקטים 
המיני- בתחום  העוסקים  מומחים  טיולים  מדריכי  עם  עומק  ראיונות 
נוספים  פרטים  ראו  והאוכלוסייה,  המחקר  שיטת  )לגבי  פלקטים 

בסעיפים 4.1 ו-4.2(.
בתרשימים  הוצג  הסגורות  לשאלות  התשובות  סיכום  ממצאים. 
ותשובות  המבוגרים  תשובות  של  לממוצע  התשובות  חלוקת  פי  על 
ניתוחן,  לאחר  הפתוחות  לשאלות  התשובות  הוצגו  כן  כמו  הצעירים. 
והובאו הערות לשיפור המיני-פלקטים. עיקר ממצאי המחקר נחלקים 

לעמדת המודרכים ולעמדת המדריכים. 

4.1. מיני-פלקטים – עמדת המודרכים 
על מנת לבחון את היתרונות ואת החסרונות הגלומים בשימוש במיני-
המטיילים-המודרכים,  עמדת  נבדקה  בשטח,  הדרכה  כעזר  פלקטים 
מיני-פלקטים  עם  הדרכה  לגבי  מגוונות,  הדרכות  בעבר  חוו  שכולם 
בקטגוריות  נבחנו  המיני-פלקטים   .)15 )איור  השיטפונות  שנושאם 
מעניינים,  העין,  את  מושכים  לשימוש,  נוחים  הם  כמה  עד  שונות: 
מובנים ורלוונטיים לקבוצות מטיילים מסוימות, וזאת נעשה באמצעות 
שאלון משוב שפותח במיוחד לצורך המחקר. השאלון הועבר למטיילי 
חבל אילות בשביל ישראל, ומילאו אותו כ-130 מטיילים מקבוצות גיל 
שונות ומרקע שונה בטיולים. המטיילים התבקשו למלא פרטים אישיים 
משותף  מכנה  בעלות  מטיילים  קבוצות  אם  השאלה  נבחנה  שבעזרתם 
כגון גיל או ניסיון בטיולים מחזיקות בדעה דומה לגבי הדרכה עם מיני-

פלקטים.

איור 15:  הדרכה בנחל עמוד באמצעות מיני-פלקטים

גורמים שתיתכן להם השפעה ניכרת על עמדתם של המטיילים לגבי 
על  המטייל.  של  הטיול  ותדירות  הגיל  הם  מיני-פלקטים,  עם  הדרכה 
כלומר  צעירים,  מודרכים  קבוצות:  לשתי  המודרכים  קבוצת  חולקה  כן 
תלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, ומודרכים מבוגרים יותר בני 19 
ומעלה. רוב המטיילים בשתי הקבוצות מרבים לטייל במסגרות שונות: 
טיולי בית ספר, טיולים עצמיים, טיולים מאורגנים, טיולי קיבוץ וכדומה. 
משאלוני שתי הקבוצות עלה בבירור שהמיני-פלקטים עזרו להבין 
להבנת  ותרמו  ברורות  היו  הנלוות  התמונות  ההדרכה:  נושא  את 
הנושא, והסרטוטים היו ברורים וחדים ותרמו לחוויית הלמידה בטיול. 
בבהירות  הועבר  ציינו שהמידע  כאחד  והבוגרים  הצעירים  המודרכים 
בזכות המיני-פלקטים, ותרם לכך גם גודל הכיתוב על גבי הסרטוטים. 
המשוב למיני-פלקטים שנתנו המודרכים היה אפוא חיובי ביותר. מרבית 

המודרכים בשיטה זו זוכרים את האיור ואת ההסבר שנלווה לו.

4.2. מיני-פלקטים – עמדת המדריכים
במיני- השימוש  של  והחסרונות  היתרונות  בבחינת  להעמיק  מנת  על 
פלקטים כעזר הדרכה בשטח, נבדקה עמדת מדריכי הטיולים המשתמשים 
בעזרי הדרכה שונים כולל מיני-פלקטים, לגבי השימוש במיני-פלקטים 
במגוון תחומי דעת. המיני-פלקטים נבחנו בקטגוריות שונות: עד כמה 
במישרין  נוגעים  הם  והאם  מתומצתים;  הם  האם  לשימוש;  נוחים  הם 
הטיולים  מדריכי  עמדות  לגבי  הנתונים  מסוימות.  מטיילים  לקבוצות 
נאספו גם הם באמצעות שאלון משוב שפותח במיוחד לצורך המחקר. 

השאלון הועבר למדריכי טיולים שנטלו חלק בהשתלמות של מרכז 
בגילים  טיולים  מדריכי  כ-30  אותו  ומילאו  והערבה,  המלח  ים  המדע 
בני  צעירים  היו  המדריכים  מרבית  מגוון.  הדרכה  רקע  ובעלי  שונים 
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הטבע  רשות  הטבע,  להגנת  החברה  במסגרת  המדריכים   23–19
והגנים ו"אל ארצי" – מרכז סיור ואירוח. על השאלון ענו גם שישה 
מדריכים מבוגרים בעלי ניסיון רב מאוד בהדרכה באזור אילת והערבה, 
שהשתתפו באותה השתלמות. החלק הראשון של שאלון המשוב הוקדש 
המדריכים  קבוצות  חולקו  שהתקבל  המידע  בעזרת  אישיים.  לפרטים 
לקטגוריות שונות, ונבחן אם יש גורמים כגון גיל, סוג הכשרה וניסיון 

בהדרכה, המשפיעים על עמדות המדריכים.
החלק השני של שאלון המשוב עסק בשאלות שעניינן שימוש במיני-
ובידי   )2016( ועמיתים  גינת  בידי  שפותחו  אלה  מסוימים:  פלקטים 
ובייחוד  והנגב  תמנע  אילת,  במרחב  להדרכה   )2016( ועמיתים  פינצי 
מאחר  שיטפונות.  בנושא  להדרכה  וגם  בוקר  ושדה  המכתשים  באזור 
לגבי  מדריכים  של  עמדתם  על  המשפיע  העיקרי  הגורם  כי  שנמצא 
המדריכים  חולקו  ההדרכה,  וניסיון  הגיל  הוא  במיני-פלקטים  שימוש 
לשתי קבוצות: מדריכים צעירים שגילם נמוך מ-26 ומדריכים שגילם 
26 ומעלה. המדריכים הבוגרים היו בעלי ניסיון של יותר מחמש שנות 
הדרכה, ואילו רוב המדריכים בקבוצה הצעירה היו בעלי ניסיון הדרכה 
של שנה עד שלוש שנים. רבים מהמשיבים השתתפו בקורס להדרכה 
מדריכים  אותם  זה.  מסוג  בהדרכה  התנסו  וכבר  מיני-פלקטים,  עם 
גיאולוגיה,  כגון  מגוונים  בנושאים  הדריכו  במיני-פלקטים  שהשתמשו 
גיאומורפולוגיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, מפות, מחזור המים בעולם, 
שיטפונות ובעלי חיים. בהדרכה באזורים הדרומיים בארץ מושם דגש על 
שימוש במיני-פלקטים במדעי כדור הארץ: גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה 

והידרולוגיה.
מהמיני-פלקטים  רצון  שביעות  גילו  שהמדריכים  הראו  הממצאים 
כעזר הדרכה. בקרב המדריכים הוותיקים ובעלי הניסיון שביעות הרצון 
16א(. במשוב התייחסו המדריכים לאיכות  הייתה רבה במיוחד )איור 
הגבוהה הנדרשת ממיני-פלקטים. לדעתם הסרטוטים תורמים להנגשת 
תוכן ההדרכה, לכן חשוב שיהיו ברורים ושיותירו רושם חזותי עמוק, 
וכן חשוב שקבוצת המודרכים תוכל לקרוא אותם בקלות. גם הטקסטים 
משום  16ב(.  )איור  ומועילים  חשובים  לדעתם  המיני-פלקטים  בגב 
הצורך של המדריך לדעת היטב את חומר ההדרכה, יש לצמצם ולתמצת 
שיעזרו  לנקודות,  המיני-פלקטים  שבגב  הטקסטים  את  האפשר  ככל 
למדריך למקד את ההדרכה ולהשלים פערי ידע ולא מעבר לכך. נוסף 
לכך עלתה הצעה לצרף לערכת המיני-פלקטים חוברת למדריך, שתכיל 

את תוכני ההדרכה הקשורים למיני-פלקטים. 

עמדת המדריכים, צעירים ובוגרים, בנוגע לחשיבות המיני-פלקטים  איור 16א: 
להדרכה

איור 16ב:  עמדת המדריכים בנוגע לטקסטים בצד האחורי של המיני-פלקטים  

במסגרת המחקר נערכו שלושה ראיונות עומק עם מדריכים בעלי 
ניסיון רב בהדרכה בכלל ובהדרכה עם מיני-פלקטים בפרט. מהראיונות 
ההדרכה  לאיכות  ודאית  תרומה  יש  למיני-פלקטים  תובנות:  כמה  עלו 
ולהבנת נושאיה,  וזאת בתנאי שייעשה בהם שימוש נכון; הם מקלים 
שיטפונות  גיאולוגיה,  בעיקר  מסוימים,  נושאים  להסביר  המדריך  על 
ההדרכה  את  מאוד  מייעלים  והם  בשטח;  לעין  נגלות  שאינן  ותופעות 
בראיונות  התברר  כן  כמו  חן.  לוויית  מעין  נוסף,  ממד  לה  ומוסיפים 
שהחלק החשוב במיני-פלקטים הוא הסרטוטים, ומשום כך חשוב שיהיו 

גדולים, פשוטים וברורים לקהל רחב אפילו ללא הסבר המדריך.
משימוש-יתר  להיזהר  שיש  המדריכים  הסכימו  העומק  בראיונות 
 – לוודא שכל המודרכים  וכן שצריך  או מתלות בהם,  במיני-פלקטים 
והבינו  המיני-פלקטים  את  ראו   – רבות-משתתפים  בקבוצות  בעיקר 
אותם. אשר לתמונות ולצילומים, המרואיינים סברו שיש לעשות בהם 
שימוש מושכל: הצגת תמונות של עצמים מיקרוסקופיים או של בעלי 
חיים יכולה לתרום להדרכה, כי קשה לראות אותם במציאות, ולעומת 
זאת מיותר להציג צילום של נוף או של תופעות הנראות בשטח. יחס 
תזכורת  כאל  היה  המיני-פלקטים  שבגב  הטקסטים  אל  המרואיינים 
בלבד, שכן הם סבורים שעל המדריך לדעת היטב את חומר ההדרכה 
בראיונות  שעלו  נוספים  רעיונות  אלה.  בטקסטים  תלוי  להיות  מבלי 
העומק הם יצירת מיני-פלקטים בתלת-ממד ושימוש בעזרים דיגיטליים 

)לפירוט הממצאים ראו ירקוני, 2017(.

5. דיון מסכם

 A3 בגודל  מגיליונות  העשויים  צבעוניים  איורים  הם  המיני-פלקטים 
ו-A4 קשיחים ועמידים. הם משמשים מדריכי טיולים ממגוון רחב של 
קבוצות כעזר הדרכה שנועד להנגיש מידע למטיילים. ראשוני המיני-
פלקטים כעזר הדרכה בתחום מדעי כדור הארץ פותחו באמצע שנות 
השמונים של המאה שעברה, ובמהלך שנת 2016 הוכנו מיני-פלקטים 

רבים, בייחוד לאזור הנגב והערבה. 
התוכן  פי  על  שונות  לקבוצות  המיני-פלקטים  את  למיין  ניתן 
לתופעות  המתייחסים  מיני-פלקטים  יש  להציג.  המדריכים  שבוחרים 
מיני- גם  ויש  כלליים,  נושאים  באיורים  מציגים  אחרים  מקומיות, 
מציגים  ולפיכך  אזור,  של  גיאולוגית  היסטוריה  המתארים  פלקטים 
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תהליכים. בחזית המיני-פלקטים איורים ברורים מעוררי רושם חזותי, 
ובגבם טקסטים קשורים למוצג בחזית, שיכולים לסייע למדריכים.

מתוך שאלונים שהועברו למדריכים ולמודרכים עולה שעזר הדרכה 
של  שקופיות  מעין  הם  המיני-פלקטים  ההדרכה.  את  מאוד  מייעל  זה 
המיני-פלקטים  וזמין.  נוח  הדרכה  עזר  למדריכים  המשמשות  השטח, 
באתר  ההדרכה  בעת  המודרכים  של  הלב  תשומת  את  לרכז  עוזרים 
מסוים, ובאמצעותם ניתן לעקוב אחר נדבכי ההדרכה ולהבינם. האיורים 
בצידם האחד והתוכן בצידם האחר מאפשרים למקד את ההסבר ולהציגו 
בצורה מדויקת. אפשר להרחיב את השימוש במיני-פלקטים גם ללימוד 
למטיילים  ואפילו  למטיילים,  ובספרים  בחוברות  כאיורים  גם  בכיתה, 

בודדים המגיעים למרחב או לאתר מסוים ומעוניינים בהדרכה עצמית.
התוכן  מבחינת  הן  במיני-פלקטים  נכון  לשימוש  רבה  חשיבות  יש 
הנמסר מפי המדריך והן מבחינת עיתוי ההדרכה. השימוש הנכון פירושו 
שימוש במקום המתאים ובזמן המתאים במהלך ההדרכה. המיני-פלקטים 
הם עזר הדרכה ולא מעבר לכך, ואופן השימוש בהם נקבע בידי המדריך 

ובהתאם לאופי המודרכים.
אנו ממליצים להרחיב את השימוש במיני-פלקטים הניתנים לרכישה, 
ולהמשיך לפתח מיני-פלקטים בתחום מדעי כדור הארץ. את ההדרכה 
המוצגים בשטח  שונים  דעת  לתחומי  להרחיב  מוצע  מיני-פלקטים  עם 

כמו צמחייה, בעלי חיים ואתרים ארכיאולוגיים. 
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