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  מורים ומורות יקרות שלום,

במסגרת הפעילויות החינוכיות הנערכות לקראת "שעת כדור הארץ" )והשנה, בתאריך 

( אנו שמחים להגיש לכם לקט חומרי הוראה ודפי עזר בנושא שינוי האקלים וחסכון 11.3.22

 באנרגיה.

אשר יוכל לסייע לכם לבנות פעילות  נוסף תוכלו למצא קישורים, קליפים ומידע האיגודבאתר 

 .  www.env.co.il מהנה ומאתגרת לתלמידים

 

 מטרות חינוכיות ויעדי התכנית החינוכית:

העלאת המועדות בקרב תלמידים וקהילה לצורך בחסכון אנרגיה ולהתחממות  .2

 הגלובלית תוך הבנת המצב בישראל ובעולם.

שינוי התנהגותי שיוביל לחסכון באנרגיה בקרב הקהילה ויאפשר עשייה הובלת  .1

 משמעותית למען הסביבה.

 להלן רצף פעילות מומלץ:
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שינויי אקלים  -סיעור מוחות

מה לנו ולזה?  והתחממות עולמית,

האם זיהום אויר בקצה השני של 

העולם משפיע עלינו בישראל? כיצד 

התמוססות הקרחונים בקוטב הצפוני 

 משפיע על החיים בשאר העולם? 

 

מהי ההתחממות -דף פעילות מצורף בהמשך 
 ?הגולבלית

 
 עוד מקורות מידע )סרטונים(:

http://www.youtube.com/watch?v=m1pGvdFIXY8 

http://www.youtube.com/watch?v=m1pGvdFIXY8 

 

וכחות לכן שאכן מתרחשת מהן הה

  התחממות עולמית? 

 

 מצורף בהמשך דף פעילות לשיעור אנגלית.

 ד"וח כדור הארץעוד מקורות מידע ופעילות: 

 

 מהן הסיבות להתחממות כדור הארץ?

 

  מצורף משחק קלפים לפעילות בכיתה/בבית 

 

 מהו אפקט החממה?

 

 מצורף דף הסבר+פעילות מחסן מילים

 

כיצד פעילויות האדם תורמות 

 להתחממות העולמית?

 

 החממה?מהו אפקט 

 

 דף פעילות משפחת "כיבוי אורות"...מצורף 

http://www.env.co.il/
http://www.env.co.il/
http://www.youtube.com/watch?v=m1pGvdFIXY8
http://www.youtube.com/watch?v=m1pGvdFIXY8
http://www.youtube.com/watch?v=m1pGvdFIXY8
http://www.youtube.com/watch?v=m1pGvdFIXY8
http://c3.ort.org.il/Apps/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/ae6b809b-bb5b-4a36-9fbd-b4efea78a612/05dba093-27e2-4da8-bdf5-4dd16fe11b1c/dd75e25b-5615-432b-8fe6-7b32e4e7c215.pdf
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 מהו מיזם "שעת כדור הארץ"?

( הוא אירוע בינלאומי שבמהלכו מכבים אורות וממעיטים Earth Hour) שעת כדור הארץ
ולחשיבות  התחממות כדור הארץ. מטרתו היא להעלות את המודעות לחשמלבצריכת 

 שבשמירה עליו.

ה, בהגנת כדור הארץ התחממות כדור הארץ היא עובדה קיימת. הצורך בשמירה על הסביב
 -מפני הנזקים שהאדם גורם לו, ואשר את השפעותיהם ההרסניות ניתן לראות כבר עתה 

אינו ניתן לערעור. עם זאת, הן הרשויות והן האנשים הפרטיים אינם נוקטים עדיין בצעדים 
 .הנדרשים כדי לשמור על משאבי הסביבה ולחסוך באנרגיה

החליטו רשויות רבות בישראל להצטרף ליוזמה העולמית כדי לעורר את המודעות הדרושה, 
כצעד בולט שבו יהיו מעורבים כל  ,למרץ השנה, למשך שעה 11-ולכבות את האורות ב

 .תושבי העיר

הכוונה היא לכבות את האורות בבתים במשרדים, בבנייני ציבור ובבתי העסק. תאורת 
העיר. כיבוי האורות וכיבוי מכשירים הרחוב, התמרורים והמכוונים יישארו דולקים בכל רחבי 

חשמליים אחרים הם צעדים שעשויים לצמצם משמעותית את פליטת גזי החממה. זהו 
ראשיתו של קמפיין, המלווה בפעילות חינוכית וקהילתית שנועד לעודד את הציבור בישראל 

  .לחסוך באנרגיה

 

 

 

 

 

 

 תוצאותיה של ההתחממות ןמה
 העולמית?

 מצורף דף פעילות )סיפורים( וכן מידע באתר
http://aux.shenkar.ac.il/656/group25/throw

ing.html 

 

האם אנו יכולים לעשות שינוי קטן 
 ?שישפיע על העולם כולו

מנה כיתתית, עץ דפי פעילות: א ורפיםמצ

הפעילויות האישי. מקורות מידע נוספים: 

http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=234// 

 

 

http://www.env.co.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://aux.shenkar.ac.il/656/group25/throwing.html
http://aux.shenkar.ac.il/656/group25/throwing.html
http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=234
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 ומהי ההתחממות הגלובלית?

( היא מונח המשמש לתיאור warming Global) התחממות עולמית או התחממות גלובלית 
הממוצעת של פני השטח של  טמפרטורההעלייה שנצפתה במהלך מאה השנים האחרונות ב

כדור הארץ, וההמשך הצפוי של מגמת התחממות זו בעתיד. עיקר ההתחממות נובעת 
מעלייה בריכוז גזי חממה באטמוספירה, כתוצאה מפעילות אנושית. מגמת התחממות 

, שחם 21-(, החם מעשור שנות ה1111-1112) 12-נצפתה גם בעשור הראשון למאה ה
. מגמת התחממות זאת מעוררת דאגה אצל קובעי מדיניות שכן 01-בתורו מעשור של שנות ה

קצב ההתחממות נראה גבוה במיוחד, ואם עליית הטמפרטורה תמשיך בקצב זה, עתידים 
  להתרחש בעשרות השנים הבאות שינויים אקלימיים קיצוניים.

גזי ושל   חמצני-פחמן דובמאתיים וחמישים השנים האחרונות נצפתה עלייה בכמות של 
 IPCCועדת האו"ם . דו"ח אפקט החממה, הגורמים להגברת אטמוספירהנוספים ב חממה

היא המקור העיקרי לגידול בכמות  אנושיתשפעילות ת גבוהה מאוד, קובע כי קיימת סבירו
לצורך  דלקים מאובנים, בעיקר כתוצאה משחרור גזים אלו לאוויר בעת שריפת גזי החממה

. שתי תצפיות מרכזיות קושרות את הגידול בכמות חקלאיתוכתוצאה מפעילות  אנרגיההפקת 
היא המתאם בין כמות פליטת גזי חממה  התצפית הראשונהגזי החממה לפעילות האדם. 

בריכוז גזי חממה באטומיספירה. ממקור אנושי בחמישים השנים האחרונות והעלייה 
חמצני באטמוספירה, -היא השינוי באיזוטופים יציבים של הפחמן הדו התצפית השנייה

 .המצוינת בחותמת ברורה של שרפת דלקים מאובנים 

צופה  IPCC. שינוי האקליםשינוי הטמפרטורה הוא היבט אחד בנושא רחב יותר של 
 [6] .1211-ו 2221מעלות צלזיוס בין השנים  8.0עד  2.1-שהטמפרטורות עשויות לעלות ב

, וכן לשינויים פני היםשינוי כזה עשוי להוביל לשינויי אקלים נוספים הכוללים את עליית 
. שינויים אלו עלולים גם להגדיל את התדירות ואת העוצמה משקעיםבכמויות ובדפוסים של 

, לשנות את התנובה ניםהוריקו גלי חום, בצורות, שיטפונותקיצוניים כמו  מזג אווירשל אירועי 
, או קיץב נחליםרמים ב, להקטין את כמות המים הזונסיגת קרחונים, לגרום לחקלאיתה

. ההתחממות עתידה להשפיע על שכיחותם ועל עוצמתם של ות ביולוגיותהכחדלתרום ל
 אירועים אלו. עם זאת, קשה לקשר אירוע מסוים בהווה עם ההתחממות העולמית.

ההכרה בסכנות שבפליטת גזי חממה בגלל ההשפעה שלהם על התחממות עולמית, הובילה 
קורות אנרגיה מתכלים, ללחץ על מנהיגי העולם להביא לחקיקה שתצמצם את השימוש במ

 הפחמן חותםתעודד מעבר לשימוש במקורות אנרגיה חלופיים, ובאופן כללי תצמצם את 
(Carbon footprint -  של מדינות עולם. אלו הביאו לשורה של )כמות גזי החממה הנפלטים

, בהם התחייבו רבות וקול קיוטופרוטכנסים בינלאומיים ולחתימתם של הסכמים, כמו 
 ממדינות העולם להקטין את חותם הפחמן שלהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.env.co.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%99_%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%99_%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%99_%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%A7_%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1990
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5#cite_note-5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%92_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%97%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%98%D7%95
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מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות, על מנת ליצור 
 השפעה חיובית על הסביבה העולמית?

 את המחשב ואת המסך.   ,לפני שאתם יוצאים מהבית, כבו אורות ומזגנים- כבו מכשירי חשמל

 .שלט על דלת הבית יסייע לכם לזכור

 כבו ונתקו מכשירי חשמל שנמצאים במצב Stand By - ,מכשיר הטלוויזיה, ה טלפון אלחוטי-

DVD,  הממיר, המחשב, המסך, המדפסת, הפקס והמזגן, אינם כבויים באמת אלא אם הם מכובים על ידי

 .ים ושנאיםכפתור או מנותקים. נתקו מהחשמל גם מטענ

 בשעות היום אין צורך להדליק אורות. פתחו את התריסים, הסיטו את הוילונות, תנו  -נצלו אור טבעי

למה לא להשתמש  -לקרני השמש להאיר לכם את החדר והמשרד. אור שמש הוא משאב נהדר של אנרגיה 

 .מלאכותי פוגע בהם בו? מחקרים רבים מראים שהאור הטבעי חיוני לבריאות ולתפקוד האדם, בשעה שאור

 נורות פלורוסנט קומפאקטיות יקרות יותר אך הן צורכות חמישית מכמות  -היפטרו מנורות הליבון

 .יחסית לנורות ליבון רגילות 21החשמל ואורך חייהם ארוך פי 

 לצינורות המים שמובילים מים חמים ולדוד החימום עצמו. העלות נמוכה מאוד  - התקינו בידוד

 .אדירה -לשמירה על חום המים לאורך זמן והתרומה 

 במידה ואתם נוטים לשכוח לכבות את הדוד -" מומלץ להתקין "טיימר. 

 התקינו קולטי שמש! דאגו לניקוי הקולטים ולמניעת הצללה )על  - קולטי שמש חוסכים המון חשמל

 .םבכך תגדילו את יעילות -ידי גיזום עצים( 

 שמל ועלות הרכישה שלהם נמוכים מאוד, יחסית למזגנים והם צריכת הח - התקינו מאווררי תקרה

 .עוזרים לקרר את החדר ולהזרים אוויר

 ניתן להצל על בתים פרטיים באמצעות כיסויו ברשת צל בתקופות הקיץ, וכן   -הצללת הבית/הדירה

 .על ידי נטיעת עצים לטווח הארוך יותר. הצללה מפחיתה את הצורך בקירור/מיזוג אוויר

 השתמשו בקומקום שורק  הקומקום החשמלי צורך המון אנרגיה.  -ו בגז להרתחת מיםהשתמש

 .)כמו של פעם(, הרתיחו מים באמצעות גז

 מייבשי כביסה חשמליים הם מכשירים בזבזניים במיוחד.  - ייבשו כביסה באמצעות חום השמש

אחרי סחיטה במהירות  תלו את הבגדים לייבוש בשמש. אם חייבים לייבש ביום חורף קשה עשו זאת רק

 .המקסימאלית במכונת הכביסה

 זוהי דרך נהדרת להתפנק בחורף במיטה מבלי להשתמש בחשמל - השתמשו בבקבוק חם. 

 הם עולים יותר, אבל  -התקינו חלונות זיגוג כפול בעלי בידוד תרמי   -אם אתם משפצים את הבית

נרגיה הדרושה למיזוג הבית. אין ספק שזו מהא )תלוי באקלים( 28% - 21%מבודדים היטב ובכך חוסכים 

 .השקעה כדאית שחוסכת כסף בטווח הארוך

 יותר חשמל ממסך טלוויזיה רגיל 1מסכי פלסמה צורכים בממוצע פי   -לידיעתכם. 
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מהי  –לשיעור אנגלית  פעילות
 ההתחממות הגלובלית?
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 בעיית הפחמן -משחק קלפים  -פעילות
המשחק מיועד לשני ילדים )במידה ורוצים שישחקו יותר ילדים, יש להדפיס יותר קלפים(. 
גזור את הכרטיסיות. ערבב וחלק למשתתפים. כל אחד בתורו מושך קלף אחד, במידה 
 והקלף מתאים לפתרון בעיית הפחמן, מניחים אותו בצד. המנצח מי שצבר יותר זוגות קלפים. 

 

  

 תחנת כוח פחמית / סולרית סולר חימום בנינים בעזרת

 יםקולדבניין משרדים שהושאר בלילה עם אורות  בית ללא עצים

 מטוסים בודדים באוויר מטוסים רבים באוויר

http://www.env.co.il/
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 כביש מהיר ללא שביל לאופנים וללא תחבורה ציבורית כביש מהיר עם נתיב לאופנים ותחבורה ציבורית

 חוות אנרגית רוח מחממים את הבניין פנלים סולארים

 בית עם גינה ועצים בניין משרדים מינימום תאורה ונורות חסכוניות

http://www.env.co.il/
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אפקט 

הליך שבו ת  החממה

נלכד חום בתוך האטמוספרה 

הארץ בגלל גזים -של כדור

העוטפים את האטמוספרה 

ואינם נותנים לחום "לברוח" כמו 

 .קירות זכוכית בחממה

מדי שנה בשנה נפלטים אל 

האטמוספרה מיליוני טונות של 

וגזי CO2) חמצני )-דו-פחמן

חממה אחרים כגון: מתאן 

((CH4 פריאונים (CFC) פחמן-

ותוצרים  (CO) חמצני-חד

אחרים של פעילות האדם. גזים 

אלה נלכדים בתוך האטמוספרה 

כיווני: קרני -ויוצרים מחסום חד

האור של השמש יכולות לחדור 

דרכו, אולם החום הנפלט 

מהקרקע אל האטמוספרה אינו 

 .הארץ-מתפוגג בחלל. התוצאה: התחממות כדור

חמצני שבאטמוספרה קובע את טמפרטורת הכוכב וראיות לכך נמצאות -שיעור הפחמן הדו

 -81 -חמצני, מגיעה הטמפרטורה ל-בכוכבים השכנים: במאדים, בו נמוכה תכולת הפחמן הדו

חמצני, מגיעה הטמפרטורה -אילו בנוגה, בו גבוהה מאוד תכולת הפחמן הדוו -מעלות צלזיוס 

 .+ מעלות צלזיוס181 -ל

הארץ נובעת משני גורמים: שריפת -חמצני באטמוספרת כדור-העלייה בכמות הפחמן הדו

 . וההשמדה המואצת של היערות הדלקים הפוסיליים

 

  ?הארץ-מדוע מסוכנת התחממות כדור
יא להפשרת קרחונים, לעליית פני המים בעולם בכמה מטרים ההתחממות עלולה להב

ולהצפת אזורי חופים ועמקי נהרות בהם מתגוררת מרבית אוכלוסיית העולם. דליקות ענק 
  .עלולות להתפרץ. אזורים פוריים יהפכו למדבריות ואזורים קרים

הטמפרטורה יתה יפקט החממה אינו תופעה חדשה. אילולא נאצרו באטמוספרה גזים הא
+ מעלות צלזיוס כפי שהיא היום. 28מעלות צלזיוס ולא  -31הארץ -פני כדור-הממוצעת על

הארץ, אולם הדאגה היא מכך שהתופעה יוצאת -בזכות אפקט החממה אפשריים חיים בכדור
 .מכלל שליטה
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 אפקט החממה
 

 :השלימו את המילים החסרות מהמחסן מילים
 

 _____הארץ בגלל  -האטמוספרה של כדורתהליך בו נלכד חום בתוך 

כמו קירות  ,נותנים לחום "לברוח" ואינם __________העוטפים את 

מדי שנה בשנה נפלטים אל האטמוספרה מיליוני  .זכוכית בחממהה

אחרים כגון: מתאן  _______וגזי  CO2)חמצני )-דו-של פחמן _____

(1(CHפריאונים(CFC) , חמצני-חד-פחמן (CO)  ותוצרים אחרים של

ויוצרים מחסום  האטמוספירהאלה נלכדים בתוך  גזים. _______פעילות 

של השמש יכולות לחדור דרכו, אולם החום  _______כיווני: קרני -חד

הנפלט מהקרקע אל האטמוספרה אינו מתפוגג בחלל. התוצאה: 

 .הארץ-כדור ________

 
  

: האור, האדם, האטמוספרה, התחממות, טונות, גזים, חממה, מחסן מילים
 .נלכדים

http://www.env.co.il/
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  שינוי אקלים
  עולמיתהתחממות  חדשה יחסית הקרויה בשםהלתופעה מושג זה מתייחס  

 השלימו את המילים החסרות. ניתן להיעזר במחסן מילים.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על מה 

משפיעה 

 התופעה?

 

מה זה שינוי 

 אקלים?

 שינוי 

 אקלים

מה הגורמים 

 לתופעה?

איך אנו 

יכולים לעזור 

 ?לסביבה

 יותר מתשובה אחת נכונה(ניתן לרשום )  מילים:מחסן 
, חשמל, שמש, צמחים, יערות, אוכל, גז, אורות, עצים, עולם, חום, סופותמזג אויר, מפעלים, 

אנרגיה, אוקיינוס, הצפות, גידול אוכלוסיה, אטמוספרה, ת"כ המופעלת ע"י רוח, פחמן דו חמצני, 
 ת"כ המופעלת ע"י גאות ושפל, בע"ח, מטוסיםבצורת, ת"כ סולארית, דלק מאובנים, מכוניות, 

http://www.env.co.il/
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA


11 
 

 lwww.env.co.i 1122חבל יבנה,  -איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד

 

כיבוי אורות גם  -מה אנחנו יכולים לעשות 
 בכיתה!

 

 ערכו דיון בכיתה כיצד התחממות כדור הארץ משפיעה על: .1

 בע"ח החיים באיזורים קרים וחמים. .א

 צמחיה, יערות, אוקיינוסים וקרחונים. .ב

 אנשים בכל העולם ועל דרך המחיה שלהם. .ג

  על עצמך ואורח חי. .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סקר שימושי חשמל –פעילות מקומית 

כפי שידוע לך שימוש באור צורך חשמל, אשר מופק בתחנות כוח הגורמות מעצם פעילותן 
החליטה להפחית את זיהום אויר. לשם צמצום הפליטות לאוויר והשלכותיו, הכיתה שלך 

 צריכת החשמל!
 

 ערכו סקר בין כיתות ביה"ס, ומלאו את הטבלה הבאה:

מס' נורות  כיתה
 דולקות

שעת 
 הבדיקה

 יום שמש או 
 יום מעונן

 שימוש מחייב חשמל
או שימוש לא מחייב 

 חשמל?

 לא מחייב שמש 21:11 6 1 -א

     

     

     

     

     

 
 מהי מסקנתכם? בכמה כיתות ניתן להפחית את השימוש באור מלאכותי? 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתוב חיבור קצרמה דעתך על שינוי אקלים? 

http://www.env.co.il/
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 המשך
 
 

 דוגמה אחת כבר רשומהפעולות שבית ספר יכול לעשות כדי לחסוך בחשמל:  11 רשמו

 

2.  

1.  

 להסית וילונות על מנת  שאור טבעי יכנס לכיתה .3

1.  

8.  

6.  

7.  

0.  

2.  

21.  

 
ניתן לעשות סקר דומה בנושא צריכת החשמל של המזגן. האם יש ימים שניתן לוותר על 

 המזגן? 
 אפשר לפתוח חלונות ודלתות במקום?

 

 

 

 

 

 
  

 רשמו, איך בני אדם גורמים לשינוי אקלים?
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משפחת "כיבוי אורות" נגד משפחת 
 "חיים רגיל"

 ערכו סקר כיתתי מי שייך למשפחת "חיים רגיל" או משפחת "כיבוי אורות".  .2

זו משפחה שלא דואגת לנתק את מכשירי החשמל  –משפחת "חיים רגיל"  .א

 מהשקע כאשר הם לא בשימוש. אינה משתמשת בנורות חוסכות חשמל.

זאת משפחה שמכבה את כל המכשירים בסיום  –משפחת " כיבוי אורות"  .ב

", stand –byלדוגמה לא משאירים את הטלוויזיה במצב "עבודתם. 

 ומשתמשים בנורות חוסכות חשמל.

עינו בטבלה איזה מכשירים  מראים ערך  גדול יותר מבחינת הצריכה? כאשר  .1

" ? צריכת החשמל נמדדת בוואט stand –byהמכשירים פועלים  או נמצאים במצב "

 שעה. –

 מכשיר
 מכשיר במצב המתנה

 "stand –by" )בוואט לשעות( 
 מכשיר פועל )בוואט לשעה(

 211 21 טלוויזיה .2

 21 7 די וי די .1

 231 28 מחשב .3

 211 - נורות ישנות .1

 20 - נורות חסכוניות .8

 
אילו מהמכשירים הבאים צורכים הכי הרבה חשמל?  .3

_____________________________________ 

לכבות את המכשירים משפחות יחליטו  21כמה חשמל יחסכו  )וואט לשעה(, אם  .1

הנ"ל ולא להשאיר אותם במצב המתנה ויחליפו נורות ישנות בנורות חסכוניות? 

_____________________________________ 

כמה חשמל תחסכו אם כל המשפחות של ילדי הכיתה יכבו את המכשירים ויעברו  .8

 לנורות חסכוניות?_____

 ?הסביבה חיסכון בחשמל יעזור לשמור על כיצדכתוב הסבר  .6

_______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ההתחממות ההשלכות של  -פעילות
 הגלובלית בעולם ובישראל

 

. בחרנו ..בהלוימטרת חלק זה היא שיבינו את הסכנות שטמונות בהתחממות של כדור הארץ ויחד עם זאת לא י

מספר סיפורים ממקומות שונים בעולם בהם ההשפעות של ההתחממות ניכרות כבר היום כולל ישראל. אפשר 

הסיפורים. אפשר לתת לתלמידים להקריא את הסיפורים. אפשר  לספר לכיתה חלק מהסיפורים ולערוך דיון על

 לחלק את הכיתה לקבוצות ולתת לכל קבוצה להמציא סוף לסיפור. בהתאם לזמן ולרמת הכיתה.

 
 עליית מפלס פני הים בישראל:  1סיפור 

 מתוך כתבה באתר של החברה להגנת הטבע "עלית מפלס פני הים התיכון"

 http://www.teva.org.il/?CategoryID=252&ArticleID=179 

בעשור האחרון הוקמו סביב הים התיכון, צוותי מחקר החוקרים את עליית מפלס פני הים. מחקרים אלה 

קצב עלייה זה נמדד בתחנות מדידה בישראל ותואם  מלמדים על עלייה של כסנטימטר לשנה במפלס פני הים.

יעלה מפלס פני  1211את הקצבים שנמדדים בחלקים אחרים של הים התיכון. משמעות הנתון היא שעד שנת 

 הים בכמטר שלם.

לעלית פני הים בישראל יש השלכות רבות. למשל, העלמותם של חופים חוליים רבים. הגעת קו החוף עד למצוק 

תמותתויות של מצוק זה. תופעות אלה יכולות לגרום לנזק כלכלי גדול. דמיינו לכם את הקייץ החופי ואף ה

 כל להסתדר בלי לרחוץ בים, כי הרי יש ברכה.הישראלי ללא חוף רחצה חולי. אולי נו

עלייתו של הים תגרום גם להמלחת חלקים גדולים ממי התהום שנמצאים ממש קרוב לחוף. זה אומר שתופעת 

מפלס פני הים יכולה לפגוע בכמות מי השתייה שיהיו זמינים עבור מדינת ישראל. האם זה אומר שנינט עליית 

 תמשיך להתייבש?

 

 איים בזרם: 2סיפור 

 ynetמתוך כתבות ב "סביבה" של 

3492462,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

3620826,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

שקט. רפובליקות זעירות התחממות כדור הארץ מציבה איום מוחשי וקיומי על האיים השלווים של האוקינוס ה

יישקעו במים אם יתממשו תחזיות המומחים ומפלס המים יעלה.  -לעיתים בגובה מטר מעל פני הים  -ושטוחות 

ובקרוב יצטרך העולם  -ענפי הפרנסה היחידים  -כבר כיום פוגעים שינויי האקלים בחקלאות, בדגה ובתיירות 

האחרונות ניכרים בשטח שינויי האקלים והשפעותיו על חיי  השנים 28-להתמודד עם גלי פליטים מסוג חדש. "ב

ארצו, התגורר קרוב לחוף  באו"ם, מייסון סמית'. הוא, כמו מרבית תושבי פיג'יהתושבים בפיג'י", הסביר שגריר 

 הים אך בשנים האחרונות, בשל התגברות תופעות הגאות, נאלץ להעתיק את מקום מגוריו. "מאות אנשים כבר 

ממשלת קיריבטי, עוד רפובליקת איים  נאלצו לעבור כי הים מתקרב לבתים וזה הופך להיות מסוכן", הוא מספר.

לאוסטרליה והתריעה כי אם תימשך  1116ודגה, פנתה בשנת סמוכה שתושביה מתפרנסים בעיקר מחקלאות 

פי הערכות, בין השנים -העלייה במפלס פני הים באזורם, היא יכולה לצפות לנהירת "פליטים סביבתיים". על

 אלף בקשות הגירה מתושבי האיים הסמוכים. 27-, הוגשו לממשלת ניו זילנד כ1111-1116

http://www.env.co.il/
http://www.teva.org.il/?CategoryID=252&ArticleID=179
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3492462,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3492462,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3620826,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3620826,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-170390-MTcwMzkwXzY2OTAwNTQ2XzE0ODY4NzIwMAeqeq-FreeYaan,00.html
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ק"מ דרומית  711-איים הנמצאים כ 811-ית המורכבת משרשרת של כהאיים המלדיביים הם רפובליקה מוסלמ

לסרי לנקה באוקינוס ההודי. כרבע מהאיים מיושבים, ורובם אינם גבוהים בהרבה מגובה פני הים. נשיא 

המלדיביים אמר כי גם אם יתממשו התחזיות האופטימיות ביותר, חלקים גדולים של האיים ייעלמו. ממשלת 

שבאוקינוס ההודי החלה להפנות חלק מהכנסות ענף התיירות המשגשג שלה למטרות נדל"ן.  האיים המלדיביים

אלף התושבים ביום בו  311את  הממשלה לא רוצה לבנות עוד מלונות אלא לקנות קרקע חלופית שתשמש

המים יציפו את מולדתם."איננו רוצים לעזוב את המלדיביים אבל אנו לא רוצים ששינוי האקלים יהפוך אותנו 

 לפליטים שגרים באוהלים במשך עשרות שנים", הסביר.

 מזג האוויר השתגע בישראל: 3סיפור 

http://www.environment.tau.ac.il/art.asp?catID=145&artID=177&Tid=1&Sid=1 

 האתר של בית ספר ללימודי סביבה פורטר

התחזית בישראל: הגשם יפחת ויירד במרוכז, במטחים כבדים שעלולים לגרום לשיטפונות. כך חוזה פרופ' קולין 

ל התחממות כדור הארץ שיתקיים מחר בת"א. " עוד בתחזית: שלג בירושלים יהיה אירוע נדיר, פרייס, בכנס ע

 הקיץ יהיה חם יותר עם יותר גלי חום

ההתחממות הגלובלית הצפויה בעשורים הבאים תחולל שינוי בהתפלגות הגשם. בישראל הקטנה, משמעות 

ועליה במספר אירועי מזג האוויר הקיצוניים  -חורף מדי   ירידה בכמויות הגשמים  הדבר: פחות ימי גשם בשנה,

 כמו גלי החום הכבדים בקיץ.

גם אצלנו. פחות ימי גשם, פירוש הדבר ירידה  -"השינוי בהתפלגות הגשמים זו אולי 'המכה הגדולה' ביותר 

ות, שנתית. עם זאת, הגשמים יירדו בעיקר במרוכז, ב'מטחים כבדים', שיגרמו שטפונ-בכמות הממוצעת הרב

 הצפות ונזקים אחרים".

 

 מזג אוויר משוגע גם בעולם: 4סיפור 

http://www.hayadan.org.il/europehit080803.html 

 מתוך אתר "הידען"

אם מותר להם להישאר בבית  העובדים בהולנד הציפו את ועדי העובדים בשאלות; המרכזית שבהן היתה

כשבחוץ כל כך חם. התשובה היתה "לא, אבל מותר לכם לבוא לעבודה עם מכנסיים קצרים". בלונדון הפכו 

הולכי הרגל את הבריכה הקטנה בכיכר טרפלגר לבריכת שחייה, והפינגווינים בגני החיות קיבלו קרטיבים בטעם 

מעלות צלסיוס(  37.7מעלות פרנהייט ) 211יה לשיא חדש של דגים. "בריטניה תתבשל", נכתב בעיתונים, בציפי

בני אדם  21מעלות צלסיוס(. בספרד מתו  37.2מעלות ) 20.0 – 2221שישבור את השיא הקודם מאוגוסט 

מהחום הכבד והרשויות מדווחות על כמיליון תרנגולות שמצאו את מותן בחום. באיטליה הזהירו מהפסקות 

 וגברת.חשמל עקב צריכת החשמל המ

לדברי יהויכין, המדענים אינם יודעים לומר אם הקיץ הקשה שעובר על אירופה הוא חלק ממגמת ההתחממות 

השנים  81-הכללית או תופעה מקומית. לדבריו, בידי המדענים נתונים אמינים על המתרחש בעולם רק מה

 האחרונות. "זה לא מספיק בשבילנו", הסביר.

חה כי העולם עומד בפני אירועים נוספים של מזג אוויר קיצוני. "בתקופה של למרות זאת, הוא מסכים עם ההנ

 התחממות", הוא אומר, "אירועי מזג האוויר רק מחריפים. כל אירוע חריג הופך לחריג עוד יותר, וככל שקווי

ע", הרוחב הם קוטביים יותר כך התופעות חריפות יותר". ומתי כדור הארץ יפסיק להתחמם? "אף אחד לא יוד

 הוא אומר.

 

 

http://www.env.co.il/
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http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-16040-MTYwNDBfOTEzNjM1NjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html
http://www.environment.tau.ac.il/art.asp?catID=145&artID=177&Tid=1&Sid=1
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 המסת קרחונים בקטבים: 5סיפור 

3449822,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 סביבה ynetמתוך 

האטלנטי לשקט, עובר דרך חוג הקוטב  נתיב השיט הימי הקצר ביותר בין אירופה לאסיה, שמקשר בין האוקינוס

הצפוני סמוך לחופי גרינלנד, חלקה הצפוני של קנדה ומיצרי ברינג שבין אלסקה לרוסיה. אלא שבאופן היסטורי 

היה ידוע כי הנתיב קפוא וחסום לתנועת כלי שיט במשך כל ימות השנה. עד הקיץ האחרון. פתיחת נתיב השיט 

בינלאומית. קנדה טוענת כי יש לה זכות בלעדית על חלקי המעבר  מערבי כבר מעוררת מחלוקת-הצפון

העוברים בשטחה הריבוני, והיא יכולה למנוע מעבר של כלי שיט במקום. ארצות הברית והאיחוד האירופי 

  חולקים על עמדה זו. הם טוענים כי המעבר צריך להיות נתיב שיט בינלאומי לשימוש פתוח.

 

 ב:קרחונים ודובי קוט 6סיפור 

3543610,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 סביבה  ynetמתוך 

אלף דובי קוטב בלבד. הם מוגדרים כפגיעים  18-ל 11( ישנם כיום בין WWFעל פי נתוני קרן הטבע העולמית )

האדום של המינים בסכנת הכחדה" ואסורים לסחר עקב היותם מין בסכנה. אזורי המחייה על פי "הספר 

העיקריים שלהם הם גרינלנד, אזור נורבגיה, צפון קנדה, אלסקה ורוסיה. עונת הרבייה נמשכת בין החודשים 

הנקבות חופרות החורף. לקראת נובמבר ודצמבר, מרץ למאי, אך ההיריון מתעכב כך שהגורים ייוולדו בחודשי 

מאורה בשלג ובדרך כלל ממליטות שני גורים. האמהות לא אוכלות במהלך החורף ושורדות רק בזכות מאגרי 

שומן. החלב שלהן עשיר מאוד ומאפשר לגורים להתחמם ולגדול עד שהם יעזבו את המאורה לראשונה במהלך 

לאפס בחודשי החורף, הדובים מצוידים מעלות מתחת  31חודש אפריל. כדי לשרוד בטמפרטורות קיצוניות של 

שנה.בשלושת העשורים האחרונים  31-ל 11בפרווה הסופגת את קרני השמש. בטבע הם שורדים בין 

הצטמצמו באופן דרמטי משטחי הקרח בים שסביב הקוטב הצפוני, והתחזיות מצביעות על המשך מגמה זו. 

עתיד הקרוב. הפשרת הקרח תוביל ככל הנראה לפיכך, דובי הקוטב החיים שם נמצאים תחת איום הכחדה ב

 שלישים מדובי הקוטב עד למחצית המאה.-להיעלמות של שני

 

 השפעה על בתי גידול:  7סיפור 

3603440,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 בעלי חיים ynetמתוך 

חיים הם הדם של סביבות רבות והם בעלי תפקידי מפתח בתפקוד של אותן מערכות אקולוגיות. זה -"הדו

מפחיד ויוצא דופן שתוך מספר עשורים העולם עשוי לאבד מחצית מהמינים הללו" לטענת מומחי האגודה, 

חיים רבים והישרדותן של -השינוי באקלים העולמי עשוי להשפיע באופן דרמטי על תנאי המחייה של דו

-אוכלוסיות. "השינוי האקלימי משנה את סביבות המחייה שלהן, כך שאנו צפויים כי מספרים גדולים של מיני דו

חיים יאבדו את בתי הגידול ובסופו של דבר ייכחדו מהמעולם", ציין ד"ר טרנטון גרנר, חוקר עמית באגודה. 

ידול של הקרפדות המצויות, דבר שמפחית את יכולת הישרדותן "בבריטניה אנו כבר עדים בירידה בתנאי הג

 ואם המצב הנוכחי יימשך, הקרדפות המקומיות עומדות בפני מצב גרוע ביותר". 

 
 (כאן)פעילות מתוך מערכי הפעילויות של המשרד להגנת הסביבה, ומתוך האתר 

 
 

  

http://www.env.co.il/
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 שלי הפעולותעץ 

להפחית את השימוש באנרגיה ובחשמל  על מנת רשום בכל עלה של העץ, כיצד ניתן לפעול 
 ולצמצם את התחממות כדור הארץ?

  

פעילות 
בינלאומי

 ת

פעילות 
 מקומית

פעילות 
 ארצית

פעילות 

 בינלאומית

פעילות 

 מקומית

פעילות 

 ארצית
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 ש ל צ ח ע ה נ י ב ר ו ט ת
 ר ב י ש ת צ ה ס ר ז ב ח ח

 מ ד ת מ ש ר י ו ז ס נ ל נ

 ז ק א ל ט כ נ ח י ת ב ע ת

 ו ר ב ש ד נ כ ס כ צ ה פ נ

 ט ז ע י כ י ט ו נ ס צ ח י

 ב ר צ פ ד מ ח ו י א ד מ ט

 ק מ נ ח ט ו מ ד ל ס א ן ו

 ע ה ז מ י ל ש ת ק ה ש ק ר

 ת י ר פ ו ג ל ד ק ל ד י ח

 ו ש א נ ד ח צ מ ג י ו ט ש

 ב צ ד ח ע ב נ י ל ס ד ו צ

 ו ר כ ו ח צ ד מ ש ח ב ר ל

 ר ת ע ר י ו א מ ו ה י ז מ

 א ק ס ת פ צ י ד ב ת צ א ג

 ש ע ו נ ה ז ל ק ת ר ל ש ת

 א ר ו ל מ ש ח ת ק ס פ ה כ
 
 
 

 :מחסן מילים
מזוט, זיהום אויר, חשמל, צרכנים, ארובות, דלק דל גופרית, מים, הפסקת  ,פחם ,תחנת כוח

 .חשמל, תחנות ניטור, אשדוד, פחמן, טורבינה, קיטור, חיפה, זרם
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