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  היגוי לפיתוח החוברתהצוות 

 משרד החינוך

 , המזכירות הפדגוגיתאגף מדעיםארצית לחינוך לקיימות,  מרכזת ומובילהחני פלג, 

 המשרד להגנת הסביבה

 אגף חינוך וקהילה מנהלתזיוית לינדר, 

 )ע"ר( החברה להגנת הטבע

 וקהילה חן פורטוגלי שובל, מנהלת תחום הכשרה ופיתוח תכנים, אגף חינוך

 גלי שפירקו זהבי, מנהלת פרויקטים, אגף חינוך וקהילה

 ד"ר נירית לביא אלון, אגף שימור טבע וסביבה

 יעל הרטמן, רכזת פיתוח תוכן וטכנולוגיות למידה, תחום הכשרה ופיתוח תכנים, אגף חינוך וקהילה

 )ע"ר( הרשת הירוקה

 חגית גפן, מנכ"לית הרשת הירוקה

 רכזת חינוך, יחידה סביבתית הר הנגבאור, מנחה ו-אורלי גל

 רועי בירן, מנחה, מחוז צפון

 )ע"ר( שני ללא בשר

 אור בנימין, מנהלת הפעילות

 פיתוח תוכןמיכל וולנסקי, 
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לסביבה ביטוי למודעות הציבורית הגוברת  "יום כדור הארץ העולמי" נועד לתת
מודעות זו התעוררה והדאגה ליצורים החיים והקשר בין זיהום ובריאות הציבור. 

. החל 6912הרבה בזכות פרסום ספרה של רייצ'ל קארסון "אביב שקט" בשנת 
ולם על דאגתם ממיליארד בני אדם ברחבי העמכריזים למעלה  6991משנת 

   לשמירה על כדור הארץ. פעולה לנקוט נקראיםלכדור הארץ, ו

ביא למודעות של טרה להלאפריל כתאריך בינלאומי במ 22 -האו''ם קבע את היום ה

 כי כל אחד יכול לתרום את חלקו וביכולתו להשפיע על שמירת כדור הארץ.  האוכלוסייה

 ביום זה מתקיימת "שעת כדור הארץ" בחלק מהערים הגדולות בעולם.

האירוע הכלל עולמי מעביר מסר גלובלי רב עוצמה, שנועד להשפיע על קהלים רחבים ועל 

ולנציגיו, קובעי המדיניות, לנקוט פעולה משמעותית  נציגי ציבור ואשר קורא לציבור

ואפקטיבית לצמצום הפגיעה באקלים כדור הארץ וזאת בדרכים פשוטות המסייעות לחיסכון 

 באנרגיה.

חד המיועד לבנות י ו על דגלם שיתוף פעולהתד החינוך והמשרד להגנת הסביבה חרמשר

 ך והמשרד להגנת הסביבהמשרד החינומספר שנים  מארג פעולה נרחב ומתכלל. מזה

, במטרה לחולל שינוי במערכת החינוך, להעמיק את הידע מקדמים יחד את החינוך לקיימות

 .וסס על ערכיםהמבוסס על מדע, לשנות עמדות ולגרום לשינוי בהתנהגות המב

הבחירה לחנך ולהשפיע באמצעות החינוך לקיימות היא בחירה שמעצבת את פני החברה 

ים הבוגרים טמון עתידנו, הם אלו שיתוו את הדרך כמקבלי החלטות, הישראלית. בתלמיד

 קובעי המדיניות. הם דור העתיד.

בחוברת תמצאו הצעות לשיעורים ולפעילויות שבאמצעותם תוכלו להסביר לתלמידים את 

הקשר שבין ההתנהגות האישית היומיומית שלהם לבין מצב הסביבה, וכיצד ניתן לשמור על 

ות החיים של כולנו באמצעות הפעלת חשיבה ביקורתית וניתוח רב מערכתי הסביבה ועל איכ

 בכל אחת מהבחירות שאנו עושים.
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 רקע ורציונל

 22-ב שנה , והוא חל בכל2002 לאומי שקבע האו"ם בשנת-הוא יום בין הארץ כדור יום
 האדם בני כל של מודעותה את להעלות היא יום זהו של מטרת באפריל בכל רחבי העולם.

ועל בסיס  נכונה יומית-םיו התנהלות באמצעות כדור הארץ על שמירהה על להשפיע יכולתםל
 .ומקיימת יעילה משאבים צריכת

 משמעותית פעולה לנקוט ביכולתנו לפיוו עוצמה רב גלובלי מסר מעביר עולמי-הכלל האירוע
פועלים במישור  :ביותר פשוטות םדרכי באמצעות הארץ בכדור הפגיעה לצמצום ואפקטיבית

 .במישור העולמיהאישי והמקומי ומשפיעים 

. אחד מהאירועים הללו שונים בכל רחבי הארץ אירועים זה ביום מתקיימים האחרונות בשנים
 עולמי מהלך עם הזדהותלאות  שעה למשך כיבוי אורות ה, שמהות"הארץ כדור שעת"הוא 

 הגלובלית. להתחממות המודעות להגברת

די שנה אל , הפונה ממערכת החינוך שלמענה לצורך משמעותי  נותנתערכה חינוכית זו 
 ביום כדור הארץ.שישמשו את המורים פעילויות לחומרים ובבקשה ל הגופים הירוקים

החברה משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, יחד עם פרי שיתוף פעולה בין  אהיהערכה 
ים אשר מפעילים תכניות חינוך סביבתי בכל רחבי ארגונ - הירוקהרשת והלהגנת הטבע 

 עמותה המקדמת תזונה בת קיימא. - עמותת יום שני ללא בשר ולצדןהארץ, 

הבחירות באופן שבו מרכזי בחייו של כל פרט, והכערך  בחירהה בערך תתמקדמהערכה 
 יומית מקדמות את השמירה על כדור הארץ. -םהיושל הפרט בהתנהלותו 

 :י המוביל בערכההתהליך החינוכ

 

 :מטרות הערכה

התלמידים ייחשפו להשפעתו של האדם על כדור הארץ ולמשבר הסביבתי  .1

 מתחולל.ה

התלמידים יעמיקו את הידע וההבנה שלהם על המשבר הסביבתי בכדור הארץ  .2

(: תרבות הצריכה והשלכותיה על )סוגיות סביבתיות מרכזיות משלוש נקודות מבט

, צריכת אנרגיה והשפעתה על ור הארץותיה על משאבי כדתזונה והשפעור הארץ, כד

 ור הארץ.כד

התלמידים ינקטו עמדה אקטיבית, יעברו תהליך של חשיבה מסדר גבוה על הבחירות  .3

 .השפעותיהן על כדור הארץעל שלהם וות יומי-םהיו

 .התלמידים יפעלו ברמה האישית והקבוצתית/כיתתית לשמירה על כדור הארץ .4
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 :בערכה מסרים חינוכיים

 היה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם 

 משפיעות על כדור הארץיומית -םהיו והבחירות של הפרט בהתנהלות 

  צו השעה!  ןהשמירה על כדור הארץ וצריכה מקיימת של משאבי הטבע 

 נוסף אין לנו כדור ארץ 

 עולמיבמישור היש השפעה שינוי במישור האישי והמקומי ל 

 'ו-'הכיתות  :קהל היעד

 דקות )שיעור כפול( 20מערכים, כל מערך  4 משך הפעילות:

 :מבנה הערכה

 פרק זה יעסוק בנושא טביעת הרגל  כמה כדורי ארץ צריך אדם אחד? :מבוא

 שלוש סוגיות מרכזיות.דון בבמשבר הסביבתי, ויו האקולוגית

 ר על כדו ןפרק זה יחשוף את סוגיית הצריכה והפסולת והשלכותיה :צריכה מקיימת

פשוטות יפחיתו את ניצול היתר של כדור יומיות -םיוכיצד בחירות ארץ, ויבהיר ה

 מצגת מלווה.יש  זהשיעור למערך הארץ ויניעו את הלומדים לפרויקט אישי וכיתתי. 

 פרק זה יחשוף את התלמידים להשלכות של בחירות המזון שלנו  :תזונה בת קיימא

פשוטות יפחיתו את ניצול היתר של ת יומיו-םיוכיצד בחירות ויראה  על כדור הארץ,

 מצגת מלווה.יש . למערך שיעור זה הסביבתי הנזק את ויקטינוכדור הארץ משאבי 

  נושא ההתחממות הגלובאליתלפרק זה יחשוף את התלמידים  הארץ":כדור "שעת 

הפגיעה  ילמד דרכים פשוטות לחיסכון באנרגיה שבאמצעותן ניתן לצמצם אתו

למערך יניעו את הלומדים לפרויקט אישי וכיתתי. ושאי הלימוד . נבאקלים כדור הארץ

 מצגת מלווה.יש שיעור זה 

  במודל המוצע תהיה  ור הארץ:ספרי ביום כד-ביתלהפעלת יום שיא מודל

מצגת יש למערך שיעור זה  התייחסות לשלוש הסוגיות הסביבתיות שמוצגות בערכה.

 מלווה.

 :קלים שמתרחשים בעולם בעקבות מערך זה עוסק בשינויי הא אקלים קיצון

 המאפיינות התופעות להכרת להביאמטרת יחידת ההוראה  ההתחממות הגלובלית.

 ואת היווצרותן את לצמצם כדי לעשות ניתן ומה נגרמות הן כיצד להבין, קיצון אקלים

 . שלהן הפגיעה

 בחשו אך קיצון אקלים של מצב היווצרות למנוע יכולים אינם תלמידים כי לציין יש

 .זה מצב היווצרות לצמצם לעזור יכולים הם בהתנהגותם כי שידעו
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 נויכדור הארץ בידמערך שיעור ראשון: 

ובשלוש דרכים עיקריות  במשבר הסביבתי,ו ק בנושא טביעת הרגל האקולוגיתסועזה  שיעור 

  לפתרונות.

 :מטרות

  ילות האדםהתלמידים יבינו שכדור הארץ היפה והייחודי שלנו נמצא בסכנה בשל פע .1

 מה ההשפעה האישית שלהם על כדור הארץלמדו התלמידים י .2

 אופי הפתרון המוצע להצלת כדור הארץ כלפיהתלמידים ינקטו עמדה  .3

 

 : אופרטיביות מטרות - חינוכיתהליך 

 ותיו וייחודו של כדור הארץ שלנונפלאגלו את התלמידים י .1

 כדור הארץ נפגע בשל פעילות האדםהתלמידים יבינו ש .2

שינוי  בדרכים שונות שעיקרןו שניתן לפתור את המשבר הסביבתי למידים יבינהת .3

 תי והתנהגותיבאדם, כלומר שינוי תפיס

  להגברת המודעות למשבר ולפתרונותהתלמידים ידעו ש"יום כדור הארץ" נועד  .4

וידעו שעליהם לבחור במה וכיצד יעשו את  ,התלמידים יבינו שכל אחד יכול להשפיע .5

 השינוי

 

 ו' -'הכיתות  :היעדקהל 

 דקות )שיעור כפול( 20 :זמן

 , נספחים מודפסיםמקרן, מסך, כרטיסיות משימה :ציוד נדרש

 :חיבורים והקשרים לתכניות הלימודים

 תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה 

 אזרחותוחברה  ,תכנית הלימודים במולדת 

 חינוך חברתיתכנית הלימודים ב 

 

 :מהלך הפעילות

  :(ותדק 11פתיחה )

 The World Is Where We Live - כרת יופיו וייחודו של כדור הארץה -נקרין בכיתה סרטון 
https://www.youtube.com/watch?v=yI_nUisW7Z0 

 טון? מה הרגישו בעקבות הסר אחתמשתתפים להגיד במילה  חמישה-ארבעהנבקש מ :סבב

הארץ,  ד יפה ומיוחד. בשיעור הקרוב נלמד על הפעילות של האדם בכדורוהעולם שלנו מא

 ועל ההשלכות שיש לפעילות זו.

https://www.youtube.com/watch?v=yI_nUisW7Z0
https://www.youtube.com/watch?v=yI_nUisW7Z0
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 :(ותדק 57גוף הפעילות )

 :דקות( 25) האדם הוא הגורם לושהבנה שיש משבר סביבתי ו .חלק א'

סיפור "קבל . כל קבוצה תקטנות קבוצות שבענחלק את התלמידים ל :בקבוצות עבודה

: אי הפסחא, זיהום אוויר בסין, שיטפונות באופן יצירתי שעליה לקרוא ולהציג למליאה "מקרה

הקוד , דליפת הנפט במפרץ מקסיקו, משבר המים באפריקה, צות הבריתוסופות באר

 .(1, נסיכת הנילוס )נספח האטלנטי

יפורי מקרה? על מה משותף לכל הס -לאחר הצגת הדוגמאות נשאל את התלמידים  עיבוד:

 מה הם מעידים? מה הגורם לכך? 

משבר מתחולל הממחישות מכיוונים שונים את העובדה שבעולמנו שראינו דוגמאות הנסכם ש

 חברתי. נסכם שהפעילות האנושית היא הגורם למשבר. -סביבתי

 ,ניתן לתלמידים לענות ולהביע את דעתם נשאל: האם גם אנחנו באופן אישי אחראים לכך?

למה הכוונה? נספר את סיפור החכם  .נו"ינסביר את שם הפעילות "כדור הארץ ביד ואז

 .(2והפרפר )נספח 

 כמדד להשפעה שלנו על משאבי כדור הארץ. "קולוגיתא רגל טביעת"נסביר את המושג 

 :(תודק 20) חברתי-הסביבתיעל המצב ההשפעה האישית שלנו  .חלק ב'

( את שאלון בקישור כאןהתלמידים למלא במחשב )נבקש מ שאלון טביעת הרגל האקולוגית:

את  (: נעמיד3שחק הצעדים )נספח או לחלופין נשחק את מ ,תטביעת הרגל האקולוגי

שאלה המתארת פעילות המשתתפים על קו דמיוני אחד שהוא נקודת ההתחלה. נקריא 

מי ו ,כל משתתף יצעד בהתאם להוראותתשובות אפשריות.  ארבע-שלושמסוימת ואחריה 

ם לזכור כמה צעדים שטביעת הרגל האקולוגית שלו גדולה יותר יגיע רחוק יותר. נבקש מה

 (http://www.amalnet.k12.il/Sustainability)התקדמו. 

  טביעת רגל אקולוגית קטנה ביותר  ,כלומר .דונם 40-מ צעדים = פחות 14אם צעדו עד

יעת רגל זו היה נדרש ופחות מהממוצע בישראל. אם כל תושבי כדור הארץ היו בעלי טב

 כדור ארץ אחד.להם 

  כלומר טביעת רגל אקולוגית בינונית אך  .דונם 60-ל 50צעדים = בין  25אם צעדו עד

נדרשים  והיהממוצע בישראל. אם כל תושבי כדור הארץ היו בעלי טביעת רגל זו גבוהה מ

 כדורי ארץ.שניים לשלושה בין להם 

  כלומר טביעת רגל אקולוגית עצומה. אם כל  .דונם 70-צעדים ויותר = יותר מ 30אם צעדו

 כדורי ארץ. יותר מארבעהלהם היו נדרשים  -תושבי כדור הארץ היו בעלי טביעת רגל זו 

 

ורק לאחר  לדברנאפשר לתלמידים נשאל מה אנו למדים מהשאלון/משחק הצעדים?  :עיבוד

 מכן נסכם: 

כדור הארץ מעמיד לרשותנו  ואילו, פשדונם לנ 27הממוצע העולמי הוא נספר לתלמידים כי 

הטבע מייצר בשנה בכל שנה במה שהאנושות משתמשת דונם לנפש. כלומר,  14רק 

 על חשבון הדורות הבאים.  -וארבעה חודשים. אנחנו חיים באוברדרפט 

לו כל תושבי העולם היו חיים כמו אי .דונם 44טביעת הרגל של הישראלי הממוצע היא 

http://www.amalnet.k12.il/Sustainability/Design/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA+%D7%A8%D7%92%D7%9C+%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/
http://www.amalnet.k12.il/Sustainability
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משאבים, לקלוט את הנדרשים עוד כשני כדורי ארץ על מנת לספק את  היו ממוצע, ישראלי

 .הפסולת ולקיים את שאר התהליכים תומכי החיים

מכאן שאנו, הישראלים, חיים לא רק על חשבון הדורות הבאים כי אם גם על חשבון המדינות 

  המסתפקות בפחות מהממוצע העולמי. ,המתפתחות

יה יתר שלנו הנובעת הן מגידול האוכלוסייה והן מעלצריכת הי :נסביר שזו הסיבה למשבר

  .ברמת החיים

כל אחד מבני הזוג יגיד  .נבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות ונקריא היבטים שונים ,לחלופין

 בהקשר זה וייתן דוגמאות. שלו מה קורה בבית 

| | נסיעה בתחבורה ציבורית  חזורמ  הפרדת פסולת ל היבטים: שימוש חוזר בחומרים |

 חיסכון בחשמל | אכילת מזון מן החי | | טיסות לחו"ל נסיעות משותפות

 

שיש המון דרכים להיות ירוק ולשמור על הסביבה גם בחיי  נשאל: מה למדנו מהמשחק?

 יום שלנו. -היום

 דקות( 30) ?להציל את כדור הארץ כדימה צריך לעשות  .חלק ג'

כיווני מהתלמידים להעלות בנו? נבקש ל תלוי רק ונשאל: אז מה אפשר לעשות? האמנם הכ

 פעולה אפשריים נוספים. 

במטרה , המשבר לדון בשלוש דרכים מרכזיות לפתרון שהאו"ם מינה ועדה מיוחדתנספר 

 מיליון דולר(.  100איך לחלק את התקציב הסביבתי שלו )לקבוע 

ית תייצג והרביע ,דרך אחתכל אחת  וקבוצות ייצגשלוש  .קבוצותארבע ל נחלק את הכיתה

לחשוב על טיעונים  את ההחלטה התקציבית. על כל קבוצהאת ועדת האו"ם שמקבלת 

 100עליה לקבל מתוך  וכמה ,טובה ונכונהשהיא מציעה דרך ה למה שמסבירים ונימוקים

הנחיות להצגה והתייחסות לקריטריונים  ובו (4)נספח מיליון דולר? לכל קבוצה ניתן דף עזר 

 ן שלה: ישימות הפתרון, העלות שלו, מדד ההשפעה שלו.לבחינת יעילות הפתרו

 :אנשים צריכים לצרוך פחות ולשנות את ההתנהגות שלהם  פתרון א 

 :להמציא טכנולוגיות שיעזרו לשמור על הסביבה המדענים צריכים פתרון ב 

 :משאבים של המדינות צריכות לחוקק חוקים שימנעו זיהום אוויר וניצול לא נכון פתרון ג 

נבקש מהתלמידים  .ועדה תחליט על חלוקת התקציבובוצה תציג את הטיעונים שלה והכל ק

 לנקוט עמדה אישית ביחס לסוגיה. 

יכולת להשפיע על ההתנהגות שלנו החלוקת התקציב, לנו יש החלטה על נסכם שבלי קשר ל

לכן נתמקד  ."חשוב עולמי פעל מקומי" יש ביטוי שאומר: נו.ואולי גם של הסובבים אות

 שלנו על כדור הארץ.  ובהשפעותשאנו עושים  יומיות-היום חירותבב

 :(ותדק 5סיכום )

הפתרונות, כלומר  מכלוללהסתכל על חייבים  ור הארץ אנחנולשמור על כד כדינסביר ש

 ציבורית ועוד...-מדיניתהלפעול גם ברמה האישית, גם ברמה 

כי  ,הסביבתי ולצורך בפתרונות נספר ש"יום כדור הארץ" הוא אמצעי להעלות מודעות למשבר

או לחלופין  ,נקריא את הסיפור "לתקן את העולם" כדי לעורר השראההשינוי מתחיל באדם. 
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 . (5סיפור הספינה המשותפת / הילדה וכוכבי הים )נספח את 

 

 סיפורי מקרה  .1נספח 

  Gadus morhuaהקוד האטלנטי 

וא דג טורף גדול למדי ה ,הקוד האטלנטי, המוכר לנו יותר בשם דג הבקלה

וכמקור להפקת  למאכלהחי במימי האוקיינוס האטלנטי והשקט. הוא משמש 

נפוץ ביותר,  הדגהיה בעבר . 3וממנו ויטמינים חשובים ואומגה  - שמן דגים

 הצטמצמהוכתוצאה מכך  ,אך לאורך השנים השתכללו מאוד שיטות הדיג

 ,1446-בבלונדון יג לאומית של תעשיית הד-הביןבתערוכה אוכלוסייתו. 

הכריז תומס  הדיג הפרוע,אזהרות הראשונות מפני תוצאות בתשובה ל

רות הכתר הבריטי, כי "חיסולו של דג הקוד אינו יהקסלי, מדען ראשי בש

וכי "הטבע בעצמו דואג לשמור על קיום המינים  ,אפשרי מבחינה מדעית"

והמשוכלל  הדיג המסיבי, המודרני 20-מובן שבמאה ה באמצעים משלו".

 .הוליך את הקוד לקראת אובדנו המהיר

והממשלה  ,נאסר לחלוטין דיג הקוד בחופי קנדה 1222בשנת  -והתוצאה 

עובדי להקציבה מיליארד וחצי דולר לתכניות הסבה מקצועית לדייגים ו

הטיל הנשיא  1224-ב הוגבל הדייג ברוסיה, 1223תעשיית הדייג. בשנת 

את הכמות המותרת של דיג הקוד בניו  קלינטון מגבלות שקיצצו בחצי

ההשלכות של הפגיעה צות הברית. נאסר דיג הקוד לחלוטין במפרץ מיין באר 1222-וב ,אינגלנד

ומאות אלפי בני אדם איבדו את  ,האקולוגית הן כלכליות וחברתיות: ערים נעזבו, מפעלים שותקו

 למעדן יקר ונדיר. שהיה מזון כה נפוץ, פשוט וזול, הפך  ,פרנסתם. הקוד המומלח

 מקור: גיורא רז, קוד המילניום, מגזין ים

http://www.idive.co.il/Index.asp?ArticleID=79&VolumeID=&CategoryID=80 

 http://codfatherfishing.com/charterpics.htmתמונה: 

 

http://www.idive.co.il/Index.asp?ArticleID=79&VolumeID=&CategoryID=80
http://www.idive.co.il/Index.asp?ArticleID=79&VolumeID=&CategoryID=80
http://codfatherfishing.com/charterpics.htm
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 זיהום אוויר בסין

הוא מהחמורים בעולם. זיהום האוויר ליוני בני אדם, ימ 20בה חיים שבייג'ין,  ,עיר הבירה של סיןב

ארגון  ידי-עלמאיכות האוויר המומלצת  24גבוהה פי  יתה רמת זיהום האוויר בעיריה 2017בתחילת 

 ,לתושבים רבים לסבול מקשיי נשימהפעמים  כמהכבר גרם זיהום האוויר החמור  הבריאות העולמי.

כולל ביטול הלימודים בבתי הספר, הפסקת  - "(Red Alertעל מצב חירום )"בעיר וכתוצאה מכך הוכרז 

 הבנייה וגם דילול התנועה בכבישים.

פת פחם במפעלי התעשייה י'ין נובע בעיקר משרעל פי מחקרים מדעיים במערב, הזיהום בבייג

שנמצאים מחוץ לעיר. הפחם מספק אנרגיה זולה שתורמת לצמיחה המהירה של הכלכלה הסינית. 

 רכב בתוך העיר. כלי לעומת זאת, השלטונות בבייג'ין טוענים שהגורם הוא פליטת מזהמים מ

 

 2013-וב ,להפחתת הזיהוםט צעדים נקוממשל להביא את הריבוי המקרים של רמות זיהום גבוהות 

כדי לאכוף את התקנות  אינו עושה דייש הטוענים שהממשל  .ותכניות למניעתהופעלו הוגדרו יעדים ו

 סובליםתושבי העיר  ערפיח כבד במצב של ,למרות התכניות הללו הקיימות ולייצר שינוי משמעותי.

בין חצי כל שנה שבמה. ההערכה היא שמהווים סיכון משמעותי לכלי הנשי ,מחלקיקי האבק הרבים

מיליון למיליון וחצי מקרי מוות בסין מושפעים מחשיפה לזיהום האוויר. השכיחות של סרטן הריאות 

גרום נקי. זיהום אוויר עלול לבהן  אווירהשערים משכיחותו בגבוהה יותר זיהום גבוה שבהן הבערים 

 אסטמה, שבץ מוחי והתקפי לב. גם ל

  http://hebrew.cri.cn/1/2015/12/08/2s30400.htmמקור: 

http://hebrew.cri.cn/1/2015/12/08/2s30400.htm
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 Lates niloticus נסיכת הנילוס 

נסיכת הנילוס הוא דג מאכל גדול החי במים דג 

מתוקים ונפוץ באגמים באפריקה. בשנות 

האדם לאגם  ידי-עלהוכנס הדג  חמישיםה

שהוא האגם השני בגודלו  ,שבאפריקהויקטוריה 

סביבו התפתח ענף משגשג של ייצוא  בעולם.

דגים, עד כי רוב דגי נסיכת הנילוס ששווקו אז 

 30-הדג פרנס קרוב ל .בעולם באו מאגם ויקטוריה

דייגים, : ליון בני אדם החיים לאורך חופי האגםימ

נעליים, תיקים וארנקים, סוחרים, יצואנים,  בעלי ספינות דייג, מפעלים לעיבוד דגים ולתעשיית חגורות,

 עובדי נמל ועוד. 

חלבונים לבהיותו דג טורף, נסיכת הנילוס טרף מיני דגים אחרים שהיו באגם ושימשו מקור 

מיני אמנוניות מיוחדים נכחדו. לס  400-לאוכלוסייה המקומית שחיה בשולי האגם. קרוב למחצית מ

 אבדןתיאר את ה ,אגם ויקטוריהבים את עושר המינים קאופמן, אחד מעשרות המדענים שחוקר

בהיעדר אמצעי דיג משוכללים  "הכחדת החולייתנים המתועדת הגדולה ביותר בעולם".במשפט 

שהוא דג של  ,התושבים המקומיים לדוג את נסיכת הנילוסלא יכלו  שיאפשרו להם להגיע ללב האגם

להכין  כדימקומית של ייבוש הדגים בשמש. ולא התאים לשיטה ה ,הדג הוא דג שמן .מים עמוקים

 והתוצאה הייתה סחף של הקרקע. ,ה מסיבית של עציםילעשן את הדג החלה כריומדורות עישון 

פריחת אצות ועלייה ברמות  :תהליכים אקולוגייםשל שרשרת חוללה מעורבות האדם לחופי האגם 

שתרמו לטיהור  ,ת המינים המקומייםהחנקן והזרחן באגם, התדלדלות ריכוז החמצן במים ועוד. הכחד

יתר והיעלמות מיני הדגים ששימשו מזון לנסיכת הנילוס חלה ירידה דיג  בשללגסיסתו.  ההאגם, הביא

להשתקם האחרים  וכתוצאה מכך החלה אוכלוסיית מיני הדגים ,באוכלוסיית נסיכת הנילוס באגם

 .ילולהצלאומיים -ןביונעשים מאמצים  ,אגם ויקטוריה הוא מקרה בוחן לאגמים בכל העולם .בהדרגה

המזיקים  המינים הפולשיםמאה מ דכאח IUCN ארגון ידי-עלפולש והוכרז מין לנסיכת הנילוס נחשב 

 דג נסיכת הנילוס חי, שכן הואלתחומיה ביותר. באוסטרליה מוטלים קנסות כבדים על מי שמכניס 

 .מתחרה בדג מקומי ודוחקו

 

סנונית  -אגם מקור: ויקיפדיה, סיפורו של 

http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/007026.html 

 images/2668425_51.jpghttp://blog.tapuz.co.il/atmol/מקור התמונה: 

 

http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/007026.html
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/007026.html
http://blog.tapuz.co.il/atmol/images/2668425_51.jpg
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 כלכלי וחברתי, אסון אקולוגי :פט במפרץ מקסיקודליפת הנ

קילומטר  שישיםכ BPחברת שביצעה , במהלך קידוח ניסיון להפקת נפט 2010האסון קרה באפריל 

קילומטר ארבעה מטר מתחת לפני הים, ועוד כ 1,500מחופי לואיזיאנה, ארצות הברית, בעומק 

האוקיינוס. גז מתחת לקרקעית 

התלקח על  ,מתאן פרץ מהקידוח

 11של מותם האסדה וגרם ל

עובדים ולפציעה של אחרים. נפט 

החל לפרוץ בעומק הים בקצב 

 -אלף חביות ביום  53ממוצע של 

 .למשך שלושה חודשים תמימים

דלפו לים הפתוח ל ובסך הכ

 מיליון חביות נפט. 5כמעט 

במהלך תקופה זו נעשו ניסיונות 

, דליפהה עצירתלורכבים מורבים 

נזקי כתם ובד בבד לצמצם את 

קילומטר של  21הנפט. נפרשו 

מבצע רשתות לעצירת הנפט מול חופים, אתרי חקלאות ימית ושמורות טבע. בימי השיא של ה

 אלף בני אדם, ואלפי כלי שיט וטיס. 45-מ יותרהשתתפו בפעולות 

 תוצאות האסון היו אדירות, לאדם ולטבע:

 :קילומטר של חוף זוהמו. אלפי אנשים נחשפו לחומרים רעילים ומסרטנים.  400-כ בריאות 

 מדינת ישראל נסגר לדיג למשך חודשים ארוכים. גדול פי חמישה משטחה של דגה: שטח ה

סנפיר הושמדה. חוות גידול לפירות ים נפגעו -הדג המסחרי טונה כחולת תכחמישית מאוכלוסיי

 דמיתית בגלל חשש הצרכנים לרכוש תוצרת מאזור המפרץ.ישירות, ובעיקר ספגו פגיעה ת

 אלף משרות, ספגה נזק ישיר ותדמיתי המוערך  400-תיירות: התיירות באזור, התומכת ב

ים  במיליארדי דולרים. במיוחד נפגעה התיירות האקולוגית, על רקע תמותה של מאות צבי

 ואלפי עופות מים.  ,ודולפינים

  להתמודד עם פגיעה במקור פרנסתם )תיירות ודיג(, ועם דימוי ירוד חברה: תושבי המפרץ נאלצו

 מוכה אסון. הייתה עלייה בהיקף הפניות לסיוע נפשי מרשויות הבריאות.אזור של 

  :חברת האסון גרם לעסקיםBP מיליארד דולר  3-נזקים ישירים ועקיפים. החברה הוציאה כ

 מיליארד דולר. 20ך ישירות על טיפול וניקוי, והקימה קרן לפיצויים בס

הקלות שניתנו  -ועדת חקירה שהוקמה לחקר האסון מצאה שורה ארוכה של כשלים, ובראשם 

עמדו בתקנות החקיקה הסביבתית. גם בישראל מבוצעים קידוחי לא ולקידוחים ימיים במפרץ מקסיקו 

ייה ולתשתיות נפט וגז ביבשה ובים, באזורים רגישים הסמוכים לאזורי דגה, לאקוויפרים של מי שת

חוק מיושן משנות החמישים של המאה הקודמת,  -לאומיות. הקידוחים מבוצעים על פי חוק הנפט 

הפיקוח  -ללא מנגנוני בדיקה סביבתיים הולמים. המדינה אינה מפעילה פיקוח על הקידוחים הימיים 

 נעשה באמצעות חברות ששוכרות החברות הקודחות עצמן, והן אלה המדווחות למדינה.

 העסק של כולנו –החברה להגנת הטבע, מגוון ביולוגי מקור: 

http://www.bdo.co.il/getattachment/c9815706-df56-4f0c-88cb-3f3d74854569/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95.pdf.aspx?lang=he-IL
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 אי הפסחא כמשל

קטן  נוס השקט, הוא אייהנמצא באוקי אי הפסחא,

מבודד מאוד ואינו  ,קמ''ר( 164 -יחסית )שטחו כ

 (1722בשנת ) ראוי למגורי אדם. כשהאי התגלה

ביותר,  חיים פרימיטיבייםילידים  400-חיו בו כ

ומעט בעלי חיים. אולם לאורך ה דלה יוהיו בו צמחי

פסלי אבן  מאתייםהחופים היו פזורים יותר מ

 עשרהענקיים בדמות בני אדם )גובה כל פסל כ

פסלים גדולים  700-וכ ,טון( 74-מטרים ומשקלו כ

העבודה עליהם. מהלך עוד יותר שננטשו ב

הפסלים העידו על תרבות עתיקה מפוארת 

 -תעלומה וחזקה. חוקרים רבים ניסו להבין את ה

כיצד הצליחו להסיע ולהעמיד את הפסלים? מה 

 ? שחיה בויה יקרה לאי ולאן נעלמה האוכלוס

-כ בו חיושל האי החוקרים חושבים שבימי השיא 

 התגלהאיש. מבדיקות של הקרקע  10,000

יערות של עצים ושיחים. באי שבעבר אכן היו 

בחפירות באתרי הפסולת של תושבי האי 

אכלו עופות ים, עופות ם ההראשונים נמצא ש

יבשה, בשר חולדות וכלבי ים. הממצאים הראו 

שאי הפסחא היה בתחילה גן עדן עלי אדמות. מה 

 גרם למקום להפוך לאי חורבות?

לפנה"ס. הם החלו לכרות עצים להסקה ולבניית סירות.  400התושבים הראשונים הגיעו לאי בשנת 

אך לא השכילו לנצל  ,שבים התרבו ונהנו משפע המזוןלשם בניית הפסלים הם הרסו את היערות. התו

 .אליו הגיעושבחוכמה את גן העדן 

גם בהאבקת פרחי העצים. עם סופו של מה שהוביל לפגיעה  ,דלדלהתהאוכלוסיית הציפורים באי 

 היער הגיע גם סופם של בעלי החיים. עופות הים והיבשה שחיו באי נכחדו. 

צר סירות לצאת לדוג בלב הים. הם גם לא יכלו לצאת מהאי. מקורות בלי העצים לא יכלו התושבים ליי

הצטמצמה ואנשים החלו להגביר את גידול התרנגולות. האוכלוסייה סבלה מרעב ו ,המזון התמעטו

 אנשים נאלצו להסתתר במערות כדי להתגונן זה מפני זה. באי שררה מלחמה מתמשכת. .ניכרבאופן 

איך קרה שהתושבים לא ראו את המתרחש סביבם?  .אי למצב כזהקשה להבין כיצד הגיעה החברה ב

 לא הבינו למה הם גורמים? מדוע לא הפסיקו להכחיד את כל אשר סביבם?  כיצד

 הבינוולכן נראה שהתושבים לא  ,בהדרגתיותחולל התשובה היא שהאסון לא קרה ביום אחד אלא הת

קשו להאמין שיום אחד באמת יישארו בלי והת ,הם חשבו על ההווה ולא על העתיד .את גודל הבעיה

  שום דבר.

מקור התמונה: אקוויקי 

https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%90  

https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%90
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%90
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 סופות ושינויי אקלים -באלית ההתחממות הגלו -אפקט החממה 

ההוריקנים בארצות הברית. סופת ההוריקן  ם ובעוצמתם שלמספרהייתה שנת שיא ב 2005שנת 

יְנס קשה מאודקתרינה פגעה  סופת ההוריקן וילמה והסופות ריטה וסטן גרמו נזק רב  ;בעיר ְניּו אֹוְרל 

  מיליארד דולר(. 120-אנשים נספו( וברכוש )כ 2,240בנפש )

 

קמ"ש. הוריקנים נוצרים  250-מיותר  הוריקן היא מערבולת ענק הנעה במהירות שלסופת 

נוצרים הוריקנים  באטמוספרה החמה והלחה שמעל האוקיינוסים הטרופיים. באוקיינוס האטלנטי

בעיקר בקיץ, כשהמים חמים. הם נעים מערבה על גבי זרמי אוויר עד שהם מגיעים אל היבשה. אפקט 

גם הוא לחימום פני המים באוקיינוסים. ככל שתגדל ההתחממות של האוקיינוס, ייווצרו  החממה גורם

 יותר ענני סערה, ויהיו יותר סופות הוריקן. 

הארץ ומונעת ממנו לברוח  אפקט החממה הוא תופעה טבעית וחשובה השומרת על חומו של כדור

מעלות בממוצע אל קור של  17-הארץ צונחות מ לחלל. ללא אפקט החממה היו הטמפרטורות בכדור

מעלות! בטמפרטורה כזאת האוקיינוסים  35ירידה של  -מעלות מתחת לאפס בממוצע, כלומר  14-כ

 הארץ היה הופך למדבר קרח, כמו בירח. והנחלים היו קופאים, וכדור

חמצני -הדוחמצני. פליטת הפחמן -דותוצרי השריפה העיקריים בתחבורה ובתעשייה הם מים ופחמן 

 ,תהליך שבו אנרגית החום של השמש נלכדת באטמוספרה ת( יוצר"גזי חממה"גזים נוספים )מה כו

וכתוצאה מכך הטמפרטורה על פני כדור הארץ עולה בהדרגה. לאפקט זה קוראים "אפקט החממה". 

 הארץ. התוצאה הבלתי נמנעת היא התחממות של כדור

טפונות. ההערכה היא שעליית פני הים יושסופות , ובהם ההתחממות גורמת לשינויי אקלים ,כאמור

תאילנד, בהודו, בסין, בבנגלדש, בוייטנאם, ומיליון בני אדם, בעיקר ב 200יכולה להשפיע על 

 -מצרים. כתוצאה מההתחממות ניכרת תופעה של התפשטות מחלות באינדונזיה וב, פיליפיניםב

אקלים חריגים יוצרת נטל כלכלי  חזרתה של המלריה ומחלות אקלימיות. תדירות גוברת של אירועי

 מיליארד דולר בכל שנה(. 150עלותם עשויה להיות )לפי הערכות 
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 , מאקו2חדשות בתמונה: ניו אורלינס מוצפת לאחר סופת הוריקן. מקור: 

 חכם והפרפרה .2נספח 

 .אנשי הכפר העריצו את מנהיגם הזקן, שהיה חכם מכל אדם .זקן חכם ומלומדחי בכפר אחד 

 . ומנחה אותם על פי דרכולהם והוא היה עוזר  ,בכל צרה ובעיה היו פונים אליו

הוא ידע כי . מצעירי הכפר להעמיד בפני הזקן מכשול ולגזול את מנהיגותו באחד הימים החליט אחד

 ,מבעד לחפצים : החכם ידע לראות, שזכתה להערצתם של כל בני הכפרונה מיוחדת במינהלחכם תכ

 .היה הזקן החכם יודע בדיוק מה בידך -ואם היית מחזיק משהו בתוך כף ידך 

אקח בידי פרפר, אבוא אל הזקן ואשאל אותו מה בידי. הוא ודאי ידע לענות לי : אמר לעצמו הצעיר

 .שזהו פרפר

  .ל אותו אם הפרפר חי או מתאבל אז אני אשא

  .אמחץ אותו בכף ידי ואמית אותו -הפרפר חי ש אם יאמר

 .אשחרר אותו לעוף מכף ידי -הפרפר מת שואם יאמר 

 ,מגאווהכולו הצעיר היה נפוח  .יהכינס הצעיר את כל הכפר, העמיד במה והזמין את החכם לעלות על

החכם את מצחו  קימט "?מה בידי -ואמר: "חכם פתח הצעיר את פיו  .ואילו הזקן התנדנד על מקלו

 .שחרד לכבוד מנהיגו ,אנחת רווחה נשמעה בקהל ".ענה: "פרפרמספר ואחר רגעים 

 מת?"ואז שאל הצעיר: "האם הפרפר חי או 

 .וידעו כי מנהיגם נכנס למלכודת ,כולם שתקו

 ימות". -יחיה. ואם תרצה  -"בידך הדבר. אם תרצה  :חייך הזקן ואמר

 

http://www.mako.co.il/news-world/hurricane-irene/Article-d8081d43e5f0231006.htm
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 שאלון טביעת הרגל האקולוגית. 3ספח נ

 . באיזה תדירות את/ה אוכל/ת אוכל מן החי? )בשר, עוף, דגים, ביצים, מוצרי חלב( 1

 מוצרי חלב(  / לא אוכל בשר ועוף, אוכל מדי פעם ביצים -לעתים רחוקות )צמחוני  / אף פעם- 
 1 צעד

 צעדים 2 -עט כל יום( מוצרי חלב כמ / ביצים ;בדרך כלל )בשר פעם או פעמיים בשבוע 

 צעדים 3 -כל יום( ב)בשר  פעם ביום 
 

 . כמה מן האוכל שאת/ה אוכל/ת הוא אוכל מעובד, ארוז או מיובא? 2

  1 צעד -מעט מאוד. רוב האוכל שאני אוכל/ת הוא לא מעובד, לא ארוז ומגודל בישראל 

  צעדים 2 -כמחצית 

 צעדים 3 -חוק רוב האוכל שאני אוכל/ת הוא מעובד, ארוז ומגיע מר 
 

 . כמה פעמים בשבוע את/ה אוכל/ת מחוץ לבית? 3

  1צעד  -פעם בשבוע 

 צעדים 2 -שלוש בשבוע -פעמיים 

 צעדים 3 -כל יום ב 
 

 מתבסס על מזון מעובד או מיובא?שאתה אוכל מחוץ לבית . עד כמה האוכל 4

  )1צעד  –אוכל/ת בעיקר אוכל מקומי לא מעובד )למשל, חומוס, פלאפל, סביח  

  צעדים 2 -אוכל/ת לעתים רחוקות במסעדות מסוגים שונים 

  )צעדים 3 -אוכל/ת לעתים קרובות במזללות של מזון מהיר )למשל, מקדונלדס 
 

  . האם את/ה ממחזר/ת אשפה?5

 צעדים 4 - ברחוב מכליםרק פלסטיק ל או ,כלל לא 

 צעדים 3 - לחנות או למרכז המחזורבטריות ו ומחזיר/ה בקבוקיםמכלים, פלסטיק ל 

  צעדים 2 -ממחזר/ת פלסטיק, נייר, בטריות 

 1צעד  -ת פלסטיק, נייר, בטריות /מפריד/ה זבל אורגני לקומפוסט וממחזר 
 
 
  . האם את/ה חוסך/ת חשמל?6

 1צעד  -בידוד הבית בכן, הן בהתנהגות והן בצרכנות נבונה ו 

 ת הבית מעבר למשל מכבה אורות, לא מחמם/ת או מקרר/ת א .כן, בהתנהגות האישית
 צעדים 2 - למידה סבירה

  צעדים 3 -לא 
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  . האם את/ה חוסך/ת מים?7

  1צעד  -סכון בבית יאביזרי חבאמצעות וגם  ,יומית-םהיוכן, בהתנהגות 

  צעדים 2 -יומית -םהיוכן, בהתנהגות 

  צעדים 3 -לא 
 

  . מהו אמצעי התחבורה שבו את/ה מגיע/ה ללימודים?4

  1ד צע -ברגל או באופניים 

  צעדים 2 -בתחבורה ציבורית או בהסעות מאורגנות 

  צעדים 3 -ברכב פרטי או במונית עם עוד אנשים 

  צעדים 4 -ברכב פרטי או במונית לבד 
 

  . בממוצע, מה המרחק שאת/ה נוסע/ת ברכב פרטי במשך שבוע ימים )כנוסע/ת(?2

 10 - 150  1צעד  -ק"מ 

 150 - 300  צעדים 2 -ק"מ 

 300 - 500 צעדים 3 - ק"מ 

 500  צעדים 4 -ק"מ ויותר 
 

  . האם יש ברשותך/ברשות משפחתך רכב?10

  1צעד  -כלי רכב ממונע שום אין ברשותי 

  צעדים 2 -אופנוע 

  צעדים 3 -מכונית משפחתית 

  צעדים 4 -רכב שטח 
 

  אדם אחר? בצוותא עם. בממוצע, כמה זמן את/ה נוסע/ת ברכב 11

  1צעד  -בדרך כלל 

  צעדים 2 -חצי מהזמן 

  צעדים 3 -בדרך כלל לא 
 

  שבו את/ה מתגורר/ת?בית נמצא הית דיור . באיזו קטגורי12

  צעדים 3 -בית צמוד קרקע 

 צעדים 2 -דירות  4עד  שבומשפחתי או דירה בבניין -בית דו 

  צעד אחד -דירה בבניין רב קומות 
 

  . האם את/ה נוהג/ת לקנות דברים שאינם באמת נחוצים לך?13

 1צעד  -לא  אף פעם 
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  צעדים 2 -לעתים רחוקות 

 צעדים 3 - הארונות שלי מלאים בדברים שאיני משתמש/ת בהם 

 ועדת האו"ם .4נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לדון בשלוש דרכים  כדיעדת מומחים מיוחדת שהאו"ם מינה והנכם חלק מו
המלצותיכם יקבלו השופטים על סמך לפתרון המשבר הסביבתי בעולם.  עיקריות

 ליון דולר(. ימ 611החלטה על חלוקת התקציב הסביבתי )

 חינוך והסברהתרון למשבר הסביבתי הוא ים שהפאתם מייצגים מומחים הטוענ
שיעלו את המודעות ויגרמו לאנשים לצרוך פחות ולשנות את ההתנהגות שלהם. 

לדעתכם עליכם לסכום שו ,זהו הפתרון הנכוןלכך שהעלו טיעונים ונימוקים 
 .ליון דולרימ 611לקבל מתוך 

 פיהם יקבלו השופטים את החלטתם הם:הקריטריונים של

 )יעילות הפתרון ומדד ההצלחה שלו )עד כמה ישפיע על המשבר הסביבתי 
 )ההיתכנות של הפתרון לביצוע )קל / קשה ליישום 
 )העלות הכלכלית של ביצוע הפתרון )עלות מול תועלת 
  בה תציגו ותנמקו את הטיעונים שלכם(שמומחיות המציגים )הדרך 

 בהצלחה! 

לדון בשלוש דרכים  כדיעדת מומחים מיוחדת שהאו"ם מינה ום חלק מוהנכ

המלצותיכם יקבלו השופטים  על סמךלפתרון המשבר הסביבתי בעולם. עיקריות 

 ליון דולר(. ימ 611החלטה על חלוקת התקציב הסביבתי )

, מחקר ופיתוחתרון למשבר הסביבתי הוא אתם מייצגים מומחים הטוענים שהפ

ם צריכים להמציא טכנולוגיות שיעזרו לשמור על הסביבה. העלו המדעני ,כלומר

לדעתכם עליכם לקבל מתוך לסכום שו ,זהו הפתרון הנכוןלכך שטיעונים ונימוקים 

 .ליון דולרימ 611

 הקריטריונים שלפיהם יקבלו השופטים את החלטתם הם:

 )יעילות הפתרון ומדד ההצלחה שלו )עד כמה ישפיע על המשבר הסביבתי 

 תכנות של הפתרון לביצוע )קל / קשה ליישום(ההי 

 )העלות הכלכלית של ביצוע הפתרון )עלות מול תועלת 

  בה תציגו ותנמקו את הטיעונים שלכם(שמומחיות המציגים )הדרך 

 בהצלחה!
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לדון בשלוש דרכים  כדיעדת מומחים מיוחדת שהאו"ם מינה והנכם חלק מו

המלצותיכם יקבלו  סמךעל לפתרון המשבר הסביבתי בעולם.  עיקריות

 . ליון דולר(ימ 611השופטים החלטה על חלוקת התקציב הסביבתי )

חקיקה תרון למשבר הסביבתי הוא אתם מייצגים מומחים הטוענים שהפ

, כלומר, המדינות צריכות לחוקק חוקים שימנעו זיהום אוויר וניצול לא ואכיפה

לסכום ו ,פתרון הנכוןהו הלכך שזמשאבים. העלו טיעונים ונימוקים של  נכון

 .ליון דולרימ 611עליכם לקבל מתוך שלדעתכם 

 הקריטריונים שלפיהם יקבלו השופטים את החלטתם הם:

 )יעילות הפתרון ומדד ההצלחה שלו )עד כמה ישפיע על המשבר הסביבתי 

 )ההיתכנות של הפתרון לביצוע )קל / קשה ליישום 

 עלת(העלות הכלכלית של ביצוע הפתרון )עלות מול תו 

  בה תציגו ותנמקו את הטיעונים שלכם(שמומחיות המציגים )הדרך 

 בהצלחה!
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 לתקן את העולם .5נספח 

פתרון. הוא  בדעתו למצוא להן בעיות העולם, והיה נחושהיה שרוי בדאגה מתמדת בשל  מדען אחד

  .שלו לחששות ילות במעבדה שלו כדי למצוא תשובותהעביר ימים ול

 

המדען, עצבני  .בעבודתו למקום ההתבודדות שלו, נחוש לעזור לושבע בנו בן ה הגיעבאחד הימים 

משם, חיפש סלקו ללא יוכל למקום אחר. כשראה שללכת הילד לשכנע את  בגלל ההפרעה, ניסה

דף עם מפת העולם, גזר כלשהי יא מחוברת הוא הוצ .דעתו ספק לילד תעסוקה ויסיח אתימשהו ש

לילד עם גליל נייר דבק, ואמר לו: "אתה אוהב פאזלים, נכון? אז אני אותן  אותה להמון חתיכות, נתן

-לבד הנה העולם כולו מפורק, נראה אם אתה יכול לתקן. תעשה את זה .את העולם לתקן אתן לך

  ".לבד

 

מכן כבר שמע  שעות לאחר כיב את המפה, אבל כמהליח להריחלפו ימים עד שהילד יצהוא חשב ש

  ".לולהרכיב הכ "אבא, סיימתי, הצלחתי :את קולו של בנו קורא לו ברוגע

 

שמימיו לא  להרכיב מחדש מפה לא ייתכן שבגיל שבע יוכל הילדהרי בהתחלה האב לא האמין: 

 גלה בלגן גדול. משוכנע שיראה!!! הוא הניח את רשימותיו וניגש לבנו, 

 

הוא עשה את זה?  החתיכות היו במקומן. איך זה ייתכן? איך להפתעתו המפה הייתה מושלמת, כל

  ?"העולם", אמר המדען לבנו, "איך הצלחת "אתה לא ידעת איך נראה

 

 את הדף מן החוברת ידעתי איך נראה העולם, אבל כאשר תלשת אבא", אמר לו הילד, "אמנם לא"

אני ניסיתי, אבל לא  את העולם לתקןביקשת ממני דם. כשתמונה של א ראיתי שבצדו השני יש

 הפכתי את כל החתיכות, והתחלתי לתקן את .מהצד השני נזכרתי בתמונה של האדם ואזהצלחתי. 

וראיתי שהצלחתי , אמור להיות. כשהצלחתי לתקן את האדם הפכתי אותו הואאני יודע איך כי האדם, 

 ...לתקן את העולם

 

 הספינה המשותפת

ה מלאה אנשים הפליגה בים. היו בה מבוגרים, צעירים, נשים, ילדים, סוחרים, ונוסעים אחרים. ספינ

התנהל על מי מנוחות. יום אחד שמעו הנוסעים קול של שיט ה, והיכל נוסע קיבל תא נפרד באני

עד שנתגלה הדבר: אחד הנוסעים מדוע, מקדח. הרעש נשמע מבטן האנייה. איש לא ידע מי קודח ו

לנקוב חור בתחתית האנייה. אל תשאלו למה: כך עלה ברצונו! עמד האיש בתאו הפרטי, אחז  החליט

 בידו מקדח וקדח ברצפת חדרו.

מיד! האינך רואה  הפסקנבהלו האנשים האחרים, רצו מיד אל האיש ואמרו לו: "מה אתה עושה?! 

 להטביע את הספינה כולה?" עומדשאתה 

במה שאני עושה בחדרי . אל תתערבו יד! אין זה עסקכםכעס עליהם האיש ואמר: "צאו מכאן מ

 ומותר לי לעשות כאן מה שאני רוצה!" ,הפרטי! שילמתי במיטב כספי עבור חדרי
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שוטה שבעולם! הרי כולנו בספינה אחת, והחור שאתה עושה בחדרך הפרטי "אמרו לו האנשים: 

 יטביע לא רק אותך, אלא את כולנו..."

  ויקרא רבה, פרשה ד(:) ל חז"ל מארון הספרים היהודימבוסס על משל שסיפור זה 

  י: משל לבני אדם שהיו נתונין בספינהאתני ר' שמעון בן יוח

 ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו.

 עושה כן? הריו: למה אתאמרו לו חב

 : מה אכפת לכם לא תחתי אני קודח?םלה ראמ

 ציף עלינו את הספינה.אמרו לו: מפני שאתה מ

 

  ילדה וכוכב היםה

 אדם טייל לאורך חוף ים, ולפתע ראה ממרחק ילדה קטנה הצועדת לאורך החוף.

 מה וזרקה אותו לים.-הילדה התכופפה, הרימה דבר

 הדבר עורר את סקרנותו, והוא צעד לעברה.

 ים חי ומשליכה אותו לים. כשהתקרב ראה שהיא מרימה כוכב

 ת?"הוא ניגש אליה ושאל: "מה את עושה, ילדונ

ים  אני מרימה כוכבי : "האם אינך רואה מה אני עושה?וענתההיא הרימה את מבטה בתימהון, 

 ומשליכה אותם לים".

ים בחזרה  "כן," אמר, "אני רואה מה את עושה, אבל בעצם התכוונתי לשאול מדוע את משליכה כוכבי

 לים?"

ים רבים ככל  וף, מרימה כוכביהשיבה לו הילדה: "אני באה הנה בכל יום, צועדת הלוך ושוב על הח

 -חמצן לא יקבלו הים יישארו על החול,  , כוכביאעשה זאתהאפשר ומחזירה אותם לים. אם לא 

הים. הם  וימותו. וחוץ מזה, בכל יום בשעות הערב המוקדמות באים הנה אנשים ואוספים את כוכב

לתיירים. אני לא  אותםם ומבשלים אותם במים רותחים. לאחר מכן הם מוכרי לביתםלוקחים אותם 

הים ימותו. לכן אני באה לכאן מדי יום, גומאת מרחק גדול ככל האפשר על החוף,  רוצה שכוכבי

. אני זורקת אותם בחזרה לים, שבו הם יכולים לשוב ולהים הנמצאים על הח ומרימה את כוכבי

 ולנשום".

רה? הרי את רק ילדה קטנה, ואינך אמר לה אותו אדם: "אבל, ילדונת, האם אינך מבינה שזו בעיה כבי

יכולה ללכת יותר מקילומטר וחצי בכל יום. כוכבי הים מתים על החופים בכל רחבי העולם. אין כל 

 סיכוי שתוכלי להשפיע ולפתור את הבעיה האדירה הזו".

והשליכה אותו אחד ים  היא הרימה אליו את עיניה בחשדנות, ולאחר מכן הסתובבה, הרימה כוכב

 מטרים לתוך הים.עשרה של כלמרחק 

  "לכוכב הים הזה דווקא עזרתי מאוד". היא הצביעה לעבר הכוכב, הביטה אליו, חייכה ואמרה:
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 גמר המסיבהישלא ת – מקיימת צריכהמערך שיעור שני: 
 כיהתלמידים  יבינוכחלק מהותי מתרבות הצריכה. במהלכו  בצרכנות שיעור זה עוסק

השאיפה היא . פסולת של רבה הצטברות וכן מוגברת ריכהצ יש הולדת ימי כמו באירועים

 יום בכלל.-ובחיי היום ,הרגלי צריכה נבונים יותר לקראת אירועים בפרטליצור 

 

 :מטרות

  באירועיםעל הצטברות הפסולת  יהאת המושג צרכנות ואת השלכות התלמידים יבינו .1

 באירועים ופסולת צריכה הפחתת של התלמידים ייחשפו להרגלים .2

 לצמצם כדי לעשות ניתן מהיבררו ו ,אישיתצריכתם  תפיסתם לגבי את יבחנו תלמידיםה .3

 צריכה באירועים

 'ו-'ה כיתות :היעד קהל

 דקות )שיעור כפול( 20 :זמן

מצורפות בנספחים. יש להדפיס עותקים  -כרטיסיות קניות  ,מחשב ,מסך, מקרן :נדרש ציוד

 מצגת, כמספר הקבוצות

 

 :הלימודים לתכניות והקשרים חיבורים

 וטכנולוגיה במדע הלימודים תכנית 

 גאוגרפיה/  אזרחותו חברה ,במולדת הלימודים תכנית 

 וכישורי חיים מפתח הלב  

  :הפעילות מהלך

  :(ותדק 51פתיחה )

צרה אל התלמידים: כל תלמיד יחשוב ויכתוב לעצמו מהם חמשת הדברים נפנה משימה ק

 ליום ההולדת?ו קנו לשאו  ולעצמ ההאחרונים שקנ

 :ונפנה אליהם שאלות כגון ,את הדברים להציגהתלמידים נבקש מחלק מ

 בקניית המוצר? /הה שמח/האם את •

 בו? /תה עדיין משתמש/האם את •

 ?בו /תה משתמש/באיזה תדירות את •

 בהם?  /תלא משתמש /התשאבבית  לךדברים יש כמה  •

 אותם? /תזורק את/הבמוצרים, להיכן  /תלא משתמש את/האם  •

 ?מתנה זו מה •

 ?רגשיות/רוחניות שהן מתנות יש האם •

 יך אנחנו מעריכים את המתנות שלנו?מה היינו רוצים לקבל? א •

בכך שפעמים נסכם  שקיבלו. מעניינת או מרגשת מתנה אפשר לבקש מכמה ילדים לספר על

נו. לא תמיד אנו משתמשים בכל הדברים שאנו קונים או יבות אנו קונים הרבה מעבר לצרכר

 קונים עבורנו. ש

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=11708&ArticleID=24140&ID=10977
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 :דקות( 51)גוף הפעילות 

 :דקות( 15) קניות למסיבת יום הולדת! .חלק א'

  תלמידים.חמישה -ארבעה נחלק את התלמידים לקבוצות בנות

אנו צריכים לתכנן ולהיערך לאירוע דוגמת יום הולדת  וולפי תלמידים סיפור מסגרתספר לנ

 / לכדור הארץ.  לחבר

 ₪. 150-סכום הקנייה מוגבל לעל כל קבוצה לערוך רשימת קניות לאירוע.  שלב ראשון:

בעזרת הכרטיסיות המצורפות  יערכוהתלמידים עורכים קניות לאירוע. את הקניות  שלב שני:

 , לפי כמות הכסף שקיבלה.שלה המוצרים את "נהקו" קבוצה כל. (1)נספח  בנספחים

ניתן לארגן את הכיתה כחנות עם מוצרים ממשיים )או אריזותיהם( לפי  :למורה הערה

 מה לקנות.הילדים מסתובבים עם סלים ובוחרים  רשימת הכרטיסיות בנספחים.

יתן נ ;ועוד נייר שקית, פלסטיק שקית, בד תיק: הקניות לנשיאת תיק התלמידים בוחרים

 .שלהן או תמונות ,תיותילהביא שקיות אמ

 .שהנחו אותה ללא הסבר השיקולים ,כל קבוצה מציגה את קניותיה על השולחן שלב שלישי:

  :דקות( 20שיקולים סביבתיים בצריכת מוצרים ) .חלק ב'

את  ונסביר (המלווה לשיעור במצגת 2)שקופית  "מול התכלותשימוש "טבלת האת  נציג

מופיע על גבי  . הערך הסביבתייר הכלכלי של כל מוצר מול ערכו הסביבתי: המחמשמעותה

 . שקיבלו הכרטיסיות

השימוש שלנו במוצרים מול זמן ההתכלות  משךקניית מוצרים הם העולים מהיבטים נוספים 

על כדור והיא תישאר  ,פעמית שעשויה מקלקר נשתמש כמה דקות-חדשלהם. לדוגמה: בכוס 

 לנצח.הארץ 

צריך להצביע  הקבוצהנציג מ .רשותהבאלו שבין כל קבוצה בוחרת שתי כרטיסיות מ :משימה

לאחר  )לפי המידע בכרטיסיות(. ממוקם המוצרלדעת הקבוצה איפה ולהראות על המצגת 

 .3מספר  שקופיתמכן נציג דוגמאות ב

ה כך שתהי ,הטבלה על פי את הרשימה "מתקנת"ו מתכנסת שובהקבוצה  שלב רביעי:

 . ותר בסביבהמתחשבת י

כל קבוצה מציגה את הרשימה החדשה ואת  סיכום ודיון בשיקולי הקניות. שלב חמישי:

 שיקולי הבחירה שלה. 

 :ניתן להתייחס להיבטים הבאים

 שונים מוצרים בוחרים אנחנו איך ? 

 ושיקולים צרכנית ּמודּעות על שיחה לפתח אפשר? מוצר לקניית השיקולים הם מה 

? מפרסומות, מחברים מושפעים שלנו השיקולים כיצד? לקנות מה מחליט מי: בצרכנות

 .מוצרים קניית בעת מגוונים שיקוליםביאה בחשבון מ נבונה שצרכנות כך על נשוחח
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 מחזיק הוא זמן כמה? איכותו מה: ייצורו אופן ועל קונים שאנו מוצר על יודעים אנחנו מה 

 איפה? הסביבה על המוצר של ההשפעה מה גם שוקלים / יודעים אנחנו האם? מעמד

 ?מי ובידי, יוצר

 מוצרים קניית לבין פרסומות בין הקשר מה? 

 ברשימה שכלול מה רק ולקנות להתאפק קשה היה האם? שברשימה מה רק קנו האם? 

  פעמיים-רבפעמיים מול -חדקניית כלים 

  פעמית-רבפעמית מול -חדמפה 

  צרים מוכניםוכמה הם מו להכנת דברים, נקנו הם חומרי גלםשמוצרים מבין הכמה? 

 יה, תרכיז, קנקני מים, קנקני מיץ בהכנה עצמיתיקבוקי שתב

  אריזות: העדפת אריזות גדולות על קטנות, מיעוט באריזות, סוג האריזה ואפשרויות

 מחזור שלהאו ה ההתכלות

 פעמית-רב/ שקית  / קרטון כיצד לקחו את הקניות הביתה? שקית פלסטיק 

 ?טעים? האם המזון היה בריא 

 ?האם כמות האוכל רבה מדי 

 קישוטים יהיו במסיבה? קנויים? עשויים לבד? ממה?לו אי 

 סופר גדול?ב ?איפה נערכו הקניות? במכולת שכונתית 

  יחזיקו מעמד?האם מתנות במסיבה? ממה הן עשויות?  יינתנוהאם 

  הפסולת בתום האירוע? תועברלאן 

 :דקות( 15נעביר את זה הלאה ) -חלק ג' 

 פעילויות צריכה נבונה יותר וגם גם הכולל סביבתי, ליום הולדת "טיפים" תכין קבוצה כל

את הרשימה נעלה לאתר בית הספר ונשלח להורי התלמידים  .בסביבה יותר מתחשבות

 חודשי. או ה במסגרת העדכון השבועי

ונה יום שיא בנושא יום כדור הארץ ניתן לכתוב רעיונות לצרכנות נבבבית הספר נערך אם 

 . נעביר את הרעיונות גם לצוות ההנהלה, כדי לקדם יום שיא סביבתי. ופקתהלקראת 

 :(דקות 25) סיכום

 ,מסיבת יום הולדת שהשתתפו בהכרון מיילדים להעלות זשניים או שלושה נבקש מ

 .טובהלשהם זוכרים סיטואציה אחת 

תנו יה שנשארת אבחווהמוטיבציה ליום הולדת סביבתי מתבטאת  מחיר וערך:-עלות-רווח

חוויות בהשוואה ל ,השימוש בה הן קצרותממתנה או שלנו מחוויות הרוב  לאחר זמן רב.

וככל שנרכוש  ,הרגשיות והחברתיות שלנו. ככל שנשקיע באלו יותר כך נרוויח יותר בעצמנו

 הדורות הבאים.ירוויחו ירוויח כדור הארץ ו -באמת  פחות מוצרים שאיננו צריכים

 .באמצעות המצגת המלווה מיזמים לצריכה אלטרנטיבית בימי הולדתל שפירוט נציג לסיכום 

 :פעילות המשך אפשרית לשיעור

 מתנות.קניית  ללא -משחק "גמדים וענקים" עם הכיתה 

 ,ילד אחד של גמד יהיה אחד כל. ולענקים לגמדים מתחלקים המשתתפים :כללי המשחק

 במשך. שלו הגמד מי יודע לא הענק אבל ,שלו הענק מי יודע גמד כל .ילד אחר של וענק

 תמונות, שירים אפשר לשלוח :מיוחדות ברכותלו כותב ו מתנותשלו  לענק נותן גמד כל שבוע
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 מכן לאחר. שלו הגמד מיהוכל ענק מנחש  האחרון ביום. שם בעילום לוהכ. יצירתיים ופינוקים

 .זהותו המתגל וכך ,שלו ענקבפני ה נחשף גמד כל
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 טיסיות מוצרים ומחיריםכר .1 נספח

ואינם  ,ממוצע של ניסויים מדעיים שונים הם שהנתונים משקפים מני ההתכלות: זותהער
 . המספר שמופיע בכרטיסייה הוא מספר שנים מוחלטים.
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 רקע למורה חומר .2נספח 

 אכפת שלא שכנים להרשים דיכ, להם שאין בכסף, צריכים לא שהם דברים קונים אנשים"

 "להם

 רצוןאת ה חשתם פעמים כמה? הזה המשפט את שמעתם פעמים כמה!" לי תקני מאיא"

 ? קניות למסע לצאת התשוקה ואת חדשים בחפצים

 יציאה; וביגוד מזון כגון, בלבד קיומיים צרכים לסיפוק כלל בדרך מיועדות אינן קניות בימינו

 חברתי מעמד ולרכישת חברתי לחץ עם להתמודדות כלי, הנאהלו לבילוי דרך היא לקניות

 . רגשי למחסור מענה, חומרי פיצוי תומשמשקניות ה. מותגים באמצעות

 ועוד עוד לקנות אותנו לשכנע כדיו ,מחיינו רגע בכל אותנו המלוות מפרסומות מושפעים אנו

 . האנושיות חולשותינו את מנצלות

 האם? מאושרים אותנו שיעשה הגבול מהו? קמספי מה - לשאלות הדעת את לתת כדאי

 ? שלנו הרכוש בכמות נמדד שלנו האושר

 את מכלות כך ועקב ,מוצרים ועוד עוד בייצור הצורך את רק לא מגדילות המרובות הקניות

 בעידן, כיום החיים. מייצרים שאנו הפסולת כמות אתגם  מאוד מגדילות אלא, הטבע משאבי

 מוצרים קונים עצמנו את מוצאים אנו וכך", וזרוק השתמש" של תרבות מקדמים, הצריכה

-רב במוצרים במקום פעמיים-חד במוצרים משתמשים, ישנים מוצרים לתקן במקום חדשים

 . הסביבתי המשבר את ומעצימים ,פעמיים

 כדי בתבונה הטבע משאבי את ולנצל לצרוך עלינו כי הגורסת עולם תפיסת היא תּומקיי

 את מנצלת רבה וצריכה, מוגבלת המשאבים כמות. הבאים ורותלד גם משאבים להותיר

 ידי-על הצריכה את לצמצם לשאוף עלינו. פסולת של רבה כמות ומייצרת היקרים המשאבים

 מושכל שימוש או מוצרים קניית כלומר", מקיימת צריכה" ידי-על או מקנייה הימנעות

 מקיימת התנהגות של יםהרגל. הקיימות ברוח, הארץ כדור במשאבי בהתחשב במשאבים

 . שלנו האקולוגית הרגל טביעת את להפחית מסייעים

 

 תרבות הצריכה

 הכסף .תויהווי פי על ולא רכושו פי על נמדד האדם שבו ערכים סולם מציעה הצריכה תרבות

", חומרנות", "אמריקניזציה" :רבים שמות זו לתרבות. מותר לוהכ אליו ובדרך, האידיאל הוא

 ".הרייטינג תרבות"ו" ותהפרסומ תרבות"

, חום - רוחניים צרכים גם לנו יש. וביגוד מחסה, מים, מזון - חומריים צרכים לנו יש אדם כבני

 למלא שניתן אותנו לשכנע מנסה הצריכה תרבות. לחיים משמעות מתןו אהבה, שייכות

 אם לאושר ותקווה מוגזמות ציפיותבנו  יוצרת היא. חומריים מוצריםאמצעות ב רוחניים צרכים

 שאנו וככל, בכסף לקנות ניתן לא הרוחניים הצרכים את אך. הבא המוצר את נשיג רק

 .והסתמיות הריקנות תותחוש ותגדלכך  יותר מתאמצים

 - פרסומות: מקום בכל כמעט, למעשה, תנמצאו הצריכה תרבות של הפעולה זירות

 תחנות על, בקולנוע, חוצות ותבטלוויזי, ברחובות ענק בלוחות, בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה

 מאושרים תהיו כך - עוד קנו: המסראותו  חוזר הפרסומות סוגי בכל. ובאינטרנט האוטובוס

 אינו, האדם של הנפש לבריאות כך כלחיוני ה", שאתם כפי בדיוק בסדר אתם" המסר. יותר

 .בהן משודר
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 חומרי רקע ופעילויות נוספות בחוברת יום הניקיון:

-http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0501

p0600/p0599.pdf 

 

 הצריכה בותיה של תרהשפעות

 להקדיש זמן פחות לנו יש, מוצרים עוד רכושל כדי יותר עובדים אנו כאשר :בזמן מחסור

 .ולחברים למשפחה

 יותר מבלים כשההורים. לפרסומות מטרה שמשיםמ ילדים מאד צעיר מגיל: עידוד חומרנות

 הפרסום להשפעות חשופה היא וגם פוחתת החינוך מערכת כשהשפעת, בעבודה זמן

 לכל צרכנים מקבלים והמפרסמים, פוסקת בלתי מוח שטיפת עוברים הילדים, התאגידי

 .החיים

 אנשים, לאחריםהשוואה ב שלנו ההתקדמות את מודדים שאנוהיות : השפעות חברתיות

 את. יותר וחדשה ירוקה השכן של הדשא מכסחת שתמיד כיוון, מתוסכלים להיות ממשיכים

, מגבירים מהקהילה הכסף את שמוציאים ענקיים קניות מרכזי מחליפים השכונתיים העסקים

 .הכלכלי הפער אתמעמיקים ו החברתי הניכור את ותרי עוד

 כמו יצרוך העולם כל אם. הארץ כדור את הורסת הצריכה תרבות: השפעות סביבתיות

 . הקיימת באוכלוסייה לתמוך כדי רק ארץ כדורי ארבעה יידרשו, יתנהאמריק החברה

 ?לעשות אפשר מה אז

 לשורשיה להגיע ניסיון, ותיאורה הבעיה זיהוי הם כלשהי בעיהשל  פתרוןה שלבי: לימוד 

 להתמודד כדי. אליו לחתירה דרכים והצעת אלטרנטיבי חזון שרטוט, הגורמים לה ולמגוון

 על - סביבכם הנעשה על יותר בררו. ראשית קצת ללמוד יש סביבנו שקורה מה עם

 .תקטנה לא הן ואכפתיות ידע בלי. אותנו המקיפות והסביבה החברה, הכלכלה בעיות

 נויצרכ את לספק שהדרך להאמין לנו לגרום מנסה הצריכה תרבות: מרצון תפשטו 

 משכנעת גם היא. מוצרים יתיקנ באמצעות היא אושר או עצמי ערך, אהבה כמו הרוחניים

 שאנו לחשוב אותנו מעודדת היא. האלה המוצרים כל לנו אין אם בסדר לא שאנחנו אותנו

 וחיים פחות עובדים, פחות קונים בוש עצמי שינוי של תהליך היא מרצון פשטות .בודדים

, למשפחה זמן יותר. שלנו לרגשות ולהקשבה פנימית להתבוננות זמן יותר יש. יותר

 פחות. מטורפת וריצה מתח ופחות נפשית שלווה יותר. ולקהילה לתחביבים, לחברים

 אנשים יותרמשום ש אבטלה ופחות ,מיותרים מוצרים קונים משום שלא אוברדרפט

 מתחזקת הדמוקרטיה. הארץ כדור על עומס פחות. עבודה כמות אותה את צעיםמב

 אנשים שמעודדים ,תאגידיםוכוחם של ה, סביבם במתרחש עניין יותר מגלים כשאנשים

 , פוחת. ועוד עוד לקנות

 לחסוך תוכלו ידע וקצת ואמינים פשוטים מכשירים לכם יש אם? לתקן יודעים אתם האם 

 . בחייכם יותר טובה משליטה וליהנות הפסולתת כמויו אתצמצם ל, כסף

 ים'סנדוויצ ועד ממסיבות: בעצמכם זאת עשו . 

 אתם אם. לכם שמשווקים מה את ולא צריכים שאתם מה את קנו: לקניותיכם מודעים היו 

, חיים בבעלי מתעלל או עובדים מנצל, מזהם, הארץ כדור את שהורס יצרן על יודעים

 .לחבריכם זאת וספרו אחר מישהו אצל קנו, להפסיק ממנו רשוד  

 שאתם החברה האם: שאלות כמה עצמכם את שאלו, כלשהו מוצר קונים שאתם לפני 

 לקנות השתדלו? שייכת היא ולמי מה גודלה? לחברה או לסביבה מזיקה ממנה קונים

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0501-p0600/p0599.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0501-p0600/p0599.pdf
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 שנשאר הכסף כמות את תגדילו גם כך. פרטיים מאנשים או קטנות/מקומיות מחברות

 .אליכם לחזור עשוי אוהו - בקהילה

 של קבוצה מה לראות מדהים. קיימת לקבוצה הצטרפו או קבוצה הקימו: לבד תישארו אל 

 קבוצות עם פעולה שתפו. אפקטיבי ויותר כיף יותר זה. לעשות מסוגלת אנשים חמישה

 .ובעולם בארץ אחרות

 (קניות ללא ליום ירוקה פעולה של הדרכה חוברת מתוך)

 

 בכיתה הנחגגים אחרים אירועיםלו הולדת לימי' "ירוקים" רעיונות כמה להלן

 ולהפעיל לארגן להורים מאפשרת קבוצתי הולדת יום חגיגת - יחד הולדת ימי כמה חגיגת

 שהייתה מהכמות אשפה פחות יוצרת וכמובן ,עלויות מפחיתה, את יום ההולדת במשותף

 .נפרדים אירועים בכמה נוצרת

 כדאי לאירוע או ההולדת ליום ההצטיידות במהלך - ועיםאירלו הולדת לימי נבונה קנייה

 מפלסטיק פעמיים-חד כלים של מיותרת מקנייה להימנע: סביבתיים בחשבון שיקולים להביא

 ובחפצים במוצרים חוזר שימוש לעשות, אריזות פחות מוצרים המכילים לקנות, מתכלה שאינו

 .ועוד הספר בביתו בבית שיש

הכנת האוכל והשתייה עם הילדים יכולה להיות פעילות מהנה  -יבה כיבוד בריא לילדים ולסב

לדוגמה: סחיטת לימונים והכנת לימונדה, הכנת כריכונים מקושטים, שיפודי פירות יבה. במס

את קניית החטיפים, הממתקים והמשקאות הממותקים, נפחית את ת ועוד. באופן זה נפחי

 .נתרום לבריאות הילדים - מיותרות וכמובן כמות הפסולת, נחסוך בהוצאות

 או בפינה נשכחות רבות ומתנות ,צעצועים יותר מדי יש יוםכ הילדים למרבית - מתנות

 ולאו ,ואהבה עבודה בהן שהושקעו אלו הן ביותר המרגשות המתנות .יותר מאוחר נזרקות

 ףלעטו תרצו אם. משותפת מתנה ביחד הכינו או להכין מתנות הילדים את עודדו. כסף דווקא

 .וכדומה בד, נייר בעצמכם משאריות שתכינו באריזות להשתמש מומלץ, המתנה את

, לדוגמה. סביבתיים שיקולים להפעיל אפשר המסיבה תוכן בבחירת גם - המסיבה תוכן

 שיצאו ובמוצרים בחומרים חוזר שימוש לעשות אפשר מוכנות יצירה לרכוש ערכות במקום

 כמו, ציוד שום דורשות שאינן מהנות פעילויות מגווןלבית חוץ קיים מל אפשר. משימוש

 .כדור משחקי או המטמון את מחפשים

ל קשור: ומתוך קיימות כי הכ

-ervoirInfo/DocLib2/Publications/P0501http://www.sviva.gov.il/InfoServices/Res

P0600/P0541/P0541.pdf 

 

 הצריכה תרבותהקשורים ל ושירים סרטונים

 נחש הדג להקת/ " מספיק לא זה"

 פוליקר יהודה /" רוצה אני גם”

 סרטונים

 בצלאל בוגר של עבודה - בעברית הצריכה תרבות על סרטון •

http://www.youtube.com/watch?v=rcGD4VBMuW8 

• the story of stuff -  תרגום לעבריתעם 

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

 תרגום לעבריתסרט עם  - "צרכנים ילדים" •

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0541/P0541.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0541/P0541.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=rcGD4VBMuW8
http://www.youtube.com/watch?v=rcGD4VBMuW8
http://www.youtube.com/watch?v=RhHitkgQrYs
http://www.youtube.com/watch?v=RhHitkgQrYs
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     TE-http://www.youtube.com/watch?v=Qs2TpDiF 

 מתוכנת שקניתם המוצר האם. ולזרוק להשתמש: החשמלית הנורה קונספירציות •

 :תרגום לעברית ?להתקלקל

.com/watch?v=kuXj8nb5ISMhttps://www.youtube 

 לסרטים סמויות פרסומות החדרת על •

http://www.youtube.com/watch?v=4LFQIoc49ZM 

       

 

 הצריכה תרבות בנושא מומלצים קישורים

 ויקיפדיה ",הצריכה תרבות" •

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7

%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94 

 ynet-מ כתבה? זה את צריכים באמת אתם - הארנק על יד עם •

4197094,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 "הארץ"מ כתבה - צריכה-את תרבות על •

http://www.haaretz.co.il/literature/1.1528708 

 חפציו כמותל הילד גיל בין היחס את המראה ,והכחול רודווה פרויקט •

-girls-versus-boys-yoon-http://reelfoto.blogspot.co.il/2012/10/jeongmee

pink.html 

 הצריכה פעילויות נוספות בנושא תרבות •

-http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501

a.pdf-P0600/P0542/P0542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Qs2TpDiF-TE
https://www.youtube.com/watch?v=kuXj8nb5ISM
https://www.youtube.com/watch?v=kuXj8nb5ISM
http://www.youtube.com/watch?v=4LFQIoc49ZM
http://www.youtube.com/watch?v=4LFQIoc49ZM
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4197094,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4197094,00.html
http://www.haaretz.co.il/literature/1.1528708
http://www.haaretz.co.il/literature/1.1528708
http://reelfoto.blogspot.co.il/2012/10/jeongmee-yoon-boys-versus-girls-pink.html
http://reelfoto.blogspot.co.il/2012/10/jeongmee-yoon-boys-versus-girls-pink.html
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0542/P0542-a.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0542/P0542-a.pdf
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 מזון מקיים -מזון למחשבה  :לישימערך שיעור ש

ייצור מזונות שונים ה שיש להשפעלפרק זה יחשוף את התלמידים לנושא תהליכי ייצור המזון, 

את הלומדים  דילול משאבי הטבע, במטרה להניעלתרומתם לשינויי האקלים ולעל הסביבה ו

 וה.מצגת מלויש מערך השיעור ללאמץ גם שיקולים סביבתיים בבחירת המזונות שלהם. 

 :מטרות

 השלכות סביבתיות רבות יש התלמידים יבינו שלתעשיית המזון  .1

  התלמידים ידעו שלמזונות שונים יש טביעת רגל אקולוגית שונה .2

 התלמידים ישלבו שיקולים סביבתיים בבחירת המזון שהם צורכים .3

  :מטרות אופרטיביות - תהליך חינוכי

 "מקייםמזון "התלמידים יכירו את המושג  .1

 ואת התהליך שנדרש כדי לגדל אותו ,ים יבינו מאין הגיע המזון שלהםהתלמיד .2

את ההשפעה ו ,התלמידים יכירו את ההשלכות שיש לחקלאות על הסביבה .3

 (הסביבתית של סוגי מזון שונים )טביעת הרגל האקולוגית שלהם

 אודות צריכת המזוןעל התלמידים יפתחו חשיבה ביקורתית  .4

 מקיים יותרהתלמידים יפעלו לצריכת מזון  .5

 

 ו'-'הכיתות  :קהל היעד

 דקות )שיעור כפול( 20 :זמן

 (נספחים)ב ברקו, מסך, דפי עבודה :ציוד נדרש

 .כאןבאתר מיטלס מאנדיי  PPTמצגת בפורמט 

 :חיבורים והקשרים לתכניות הלימודים

 תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה •

 אזרחותוחברה  ,תכנית הלימודים במולדת •

 תכנית הלימודים בחינוך חברתי •

 

http://www.meatlessmonday.co.il/marketing-resources/youth-education/%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa_%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9a_%d7%aa%d7%96%d7%95%d7%a0%d7%94_%d7%91%d7%aa_%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%90.pptx


 
 

  
 
 
 

 
         37  

 

 

 :הפעילות הלךמ

  :(ותדק 11פתיחה )

במסגרת החינוכית לצמצום ההשפעה יום כנשאל את התלמידים אילו פעולות נעשות כבר 

יום כפעילויות רבות שנעשות כבר מת מסכבמצגת המלווה  3 שקופית שלהם על הסביבה.

 במרבית בתי הספר.

יוכל להשפיע ו םנשאל את התלמידים איזה נושא לדעתם טרם נכלל בעשייה ובלמידה שלה

 (4 שקופית)ידיעותיהם על סמך  -ולתרום למאבק בשינויי האקלים 

 (5 שקופית) התשובה: מזון

החקלאות והסביבה נתונים בניגוד עניינים מאז ומעולם. הצורך האנושי בתוצרת  :רקע למורה

רצון האנושי האוטופי להשאיר את הטבע בלתי מופר, בחקלאית לקיומו מתנגש באופן קבוע 

 תי אלא פעילות מעשה ידי אדם.יבתולי ומשומר לדורות הבאים )חקלאות אינה טבע אמ

שטח חקלאי משמעו הרס של שטח בר טבעי(. הגידולים החקלאיים עושים שימוש  ,בפועל

שימוש בהחל  ,על הסביבהיש השפעה ניכרת ממשק החקלאי לנרחב בשטחים פתוחים. 

יצור יי ההדברה הפוגעים בסביבה. במהלך הבמקורות המים הטבעיים וכלה בשימוש בחומר

בסביבה. החקלאות והחקלאים מצויים בדיאלוג  מאודהחקלאי מיוצרת פסולת רבה הפוגעת 

חיפוש האיזון בין הצורך הקריטי בחקלאות לבין לאנשי שימור הסביבה,  עםובמאבק תמידי 

ונות לניגוד הרצון לקיים את כדור הארץ כפלנטה שלמה גם לדורות הבאים. חלק מהפתר

 המשרד אתראינטרסים זה מצוי בפיתוח של הדברה משולבת ובחקלאות אורגנית )מתוך 

 .(הסביבה להגנת

 :(ותדק 71גוף הפעילות )

  דקות( 20)המזון שלנו  .חלק א'

 .ארוחת שניצל לבין פיצה בחור ביןהתלמידים נבקש מ :משימה

נו יד-עלנקנה האוכל שלנו נשאל את התלמידים מאין הגיע האוכל שלהם. התשובה: כיום 

 .(7 שקופית)בסופרים או בשוק 

מן  -התשובה: מן השדה החקלאי לשוק. או  נשאל את התלמידים מאין הגיע האוכל לסופר

 .(4 יתשקופ)האדמה 

מזונם הגיע גם וציין כי כל המזון שלנו הגיע מן האדמה או מבעלי החיים )נבשלב זה 

 .מהאדמה(

עשוי מקקאו שהוא פרי של עץ  -שוקולד  ;חיטה שצמחה בשדה -: פסטה/לחם הלדוגמ

שאף  ,סוכר המקנמופק  - סוכר ;שצמחו אף הן בשדה ,למשל ,מופק מחמניות -שמן  ;הקקאו

 הוא צומח.

חקלאים  ידי-עלמוצר שאנו קונים בסופר מקורו בצמח או בבעל חיים שגודלו  כל כי נסביר

 בחקלאות בעלי החיים. או  בשדה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
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את המסלול שהמזון שלנו עובר מהשדה ועד שהגיע אלינו  נראה 2 שקופיתבשעזרת האיור ב

את לתלמידים להמשיג ולנתח  תןינ דגיש את התהליך הארוך הכרוך בייצור מזון.ונלצלחת, 

 התהליך באיור לפי הבנתם. 

ניעזר  תלמידים,נחזור ונעמיק במשימה שנתנו ל ?איך המנה שבחרתם הגיעה לצלחת

 : ונבקש מהם לכתוב 11 שקופיתבתרשים המופיע ב

 ?הם בחרו )במשימה הראשונה(שהאוכל הוכן מתוך ידע כללי, ממה  .1

 בנק המילים ? אפשר להיעזר באילו משאבי טבע נדרשו כדי לגדל את אותו מזון .2

 

כדי  – בהמשך( ותדוגמאות מפורטכמה ) ל הלחםלמשל ש - המומלץ לתת לתלמידים דוגמ

 המצופה מהם.את המשימה ולהבהיר את 

 .במליאה בתום המשימה ניתן לכמה תלמידים להציג את תשובותיהם

 משאבי טבע( -מרכיב  -דוגמאות )מוצר מזון  :למורהמידע 

 כריך

 יסוס כימי, קומפוסט, דלקמים, שטח, ר ,חיטה :לחם

שטח נוסף לגדל את המזון עבורה,  ,אוכל ומים לפרה, שטח לגדל אותה ,חלב של פרה: גבינה

 מים, ריסוס כימי, דלק לשינוע המזון לרפת

 שטח, מים, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק ,צמח חומוס :חומוס

 פיצה

 שטח, מים, חממה, קומפוסט, ריסוס ,עגבניות :רוטב עגבניות

שטח נוסף לגדל את המזון  ,אוכל ומים לפרה, שטח לגדל אותה ,חלב של פרה: בינה צהובהג

 עבורה, מים, ריסוס כימי, דלק לשינוע המזון לרפת

 מים, שטח, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק ,חיטה :בצק

 ירקות קוסקוס

 מים, שטח, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק :חיטה

 פוסט, דלקשטח, מים, ריסוס כימי, קומ :ירקות

 ל עוףשניצ

שטח נוסף לגדל את המזון  ,אוכל ומים לתרנגולת, שטח לגדל אותה ,תרנגולת :בשר עוף

 עבורה, מים, ריסוס כימי, דלק לשינוע המזון ללול

 מים, שטח, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק ,חיטה :רורי לחםיפ

 מים, שטח, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק ,חמניות :שמן

 : דקות( 15) בין מזון וסביבההקשר  .חלק ב'

עד שלב זה לבין הסביבה ושינוי בו עסקו ששאל את התלמידים מהו הקשר בין המזון נ

 האקלים. 
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המציג צילומים מרהיבים של תעשיית  ,HOMEדקות מתוך הסרט  שלושבקטע בן  הצפנ

 ץחוהנהמזון. בסרטון מודגשות הכמויות האדירות של המשאבים הנדרשים לגידול המזון 

אם אין אפשרות לצפות בסרטון אפשר להחליפו בתמונות ) להאכיל את אוכלוסיית העולם

 .(13 שקופיתשב

 

  צפייה בסרטוןהבעקבות  משימה לתלמידים

זיהו ונסכם אותם על שהמשאבים ומר מהם לאחר הצפייה בסרטון נבקש מהתלמידים ל

ת(, דלק )להנעת כלי הלוח. המשאבים: שטחים, מים, ריסוס כימי, חממות )בניית חממו

על  כתובונ ,נשאל כיצד המשאבים הנדרשים לייצור מזון משפיעים על הסביבה תחבורה(.

 הלוח.

 .כיום את ההשלכות הרבות שיש לחקלאות על הסביבה 14 נסכם בעזרת שקופית

 של ייצור מזון על ההשלכות הסביבתיות למורהמידע 

 - כרתיוממשיכים לה -שנכרתו שטחים חקלאיים היו בעבר יערות  - כריתת יערות ●

. שליש שטחים טבעייםאו  ,תושבי כדור הארץ לצורך גידול המזון להאכלת כלל

לתעשיית  יםמהשטח החקלאי מנוצל 70%מהשטח היבשתי מנוצל לצורכי חקלאות. 

 לגידול פירות, ירקות, קטניות וכו'. יםמנוצל 30%הבשר. יתר 

רות ושטחים טבעיים הורסת את בתי כריתת יע - הכחדת מיני בעלי חיים וצמחים ●

 הגידול של מיני צמחים ובעלי חיים רבים ומאיצה את הכחדתם.

ידולים החקלאיים צורכים מים. כך גם בעלי החיים הגדלים הג  -מים להשקיית צמחים ●

וגם את בעלי החיים  ,)כמות המים כוללת השקיה של מזון עבורם במשק החקלאי

 . עצמם(

כימיקלים רעילים המיועדים להשמדת בעלי חיים וצמחים  - שימוש בחומרי הדברה ●

הם שימוש האינטנסיבי בהו בזכות חומרים אלומצד אחד, המזיקים לחקלאות. 

חומרי צד שני, לגדל מזון עבור כלל אוכלוסיית העולם. מכיום ניתן חקלאות ב

ם בריאותיות שונות, תורמיתופעות ההדברה חודרים למזונם של בני האדם וגורמים ל

פגיעה במגוון להרעלת האדמה, לזיהום מים וקרקע, ללזיהום הסביבה הטבעית ו

 זנים חדשים ועמידים של מזיקים לחקלאות.להתפתחות המינים ו

תשטיפים )מים שזרמו דרך פסולת בו שימוש בחומרי הדברה - זיהום קרקע ●

ך פוגע באופן בלתי הפי חקלאות בעלי חיים,הפרשות משעיקר מקורם ב ,והזדהמו(

 .שטחים רביםפוריות האדמה בב

שימוש בכלים כבדים לעיבוד  ,עיבוד אינטנסיבי של הקרקע - פגיעה בפוריות הקרקע ●

גורמים האדמה, שימוש בחומרי הדברה ואי מתן מנוחה לקרקע לחדש את פוריותה 

 יה ומפסיקה להצמיח יבול. ילא פורלקרקע לאבד את ערכה החקלאי. היא נעשית 

חומרי ההדברה והתשטיפים )שמקורם  בדומה לזיהום הקרקע, - םזיהום מקורות המי ●

רפתות ומכילים כמויות גדולות של הפרשות בעלי חיים( מחלחלים למי בבלולים ו

מגיעים לנחלים ומזהמים את מקורות המים המתוקים. על פני כדור הארץ  ,התהום

הליך יקר, להתפיל מי ים, אך זהו תניתן יש כמות סופית של מים מתוקים )אמנם 

 ףוזיהום מקורות אלו מחרי ,האנרגיה הכרוכה בו(ת עהשקמזהם ובזבזני מבחינת 

 ה הולכת וגדלה.יאת בעיית המחסור במים לאוכלוסי

 יםופולט יםמייצר (פרות וכבשיםבעלי חיים מעלי גירה ) - פליטות גזי חממה מבקר ●
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ליטות גזי גזי מתאן בתהליך עיכול המזון. לפליטות אלו תרומה משמעותית לפ

מכמות זהה של  25שכן קילוגרם של גז מתאן גורם לנזק אקלימי גדול פי  ,החממה

 חמצני. -פחמן דו

רוב רובו של המזון שלנו כיום נמכר באריזות שונות. גם לשלב  - ייצור אריזות לתוצרת ●

מעצים,  -השלכות סביבתיות: שימוש בחומרי גלם רבים )קרטון יש ייצור האריזות 

במפעלים הצורכים אנרגיה רבה. האריזות ייצורן מנפט( לצורך  -ילון פלסטיק/ני

תוך זמן קצר ומועברות לאשפה. הטמנת אשפה אף היא במסיימות את חייהם 

 על חשבון השטחים הפתוחים. באה ו ,תורמת לזיהום קרקע, אוויר ומים

ן זמן רב באחסו נשמרת הבעונתתוצרת חקלאית שלא  - אנרגיה לקירור או לחימום ●

לאורך כל השנה. שימוש נרחב  האת מכירתלאפשר  כדיבטמפרטורות קבועות 

 ירור תורם לפליטות גזי חממה. קלבאנרגיה לחימום או 

 -זה  לכל נקודה בכדור הארץ. שינועיום כתוצרת חקלאית מגיעה  - אנרגיה להובלה ●

 ,גיהדורש שימוש נרחב באנר -אוויריים באמצעות כלי תחבורה יבשתיים, ימיים או 

 תורמת לפליטות גזי חממה.ה

מהאנטיביוטיקה בעולם משמשת בחקלאות בעלי  40%-כ - שימוש באנטיביוטיקה ●

וניתנת  ,בעלי החיים בתעשייה זומזרזת את גדילתם של  היאהחיים. האנטיביוטיקה 

מייצר זני בה אינטנסיבי ה שושימהכתרופה מונעת או בעת התפרצות מחלה. להם 

 גורם לתחלואה בקרב בני אדם. יכולים ל, ואלה דיםחיידקים חדשים ועמי

 

  דקות( 15) אז מה עושים עם זה? –חלק ג' 

את השאלה  שאלנהנזקים הסביבתיים הנוצרים בתהליך ייצור המזון הלמידה על בתום 

מנע ימהי המסקנה מכך? האם הכוונה בלמידה זו היא כי נ -( 15 שקופית) המתבקשת

 . ובןכמ ,מאכילה? התשובה שלילית

משקל והשפעה יש לסוגי מזונות שונים  כלומר, -סביר כי "לא כל המזונות נולדו שווים" נ

סביבה )נסיעה למזיקות יותר או פחות שבהיר כי כשם שיש התנהגויות נ שונים על הסביבה.

יש סוגי  .אופניים(, כך גם המזון שלנורכיבה בברכב פרטי אל מול נסיעה בתחבורה ציבורית/

על גדולה יותר השפעה שלילית נדרשים יותר משאבים ויש להם  ליך ייצורםשלתהמזון 

 (16 שקופית)הסביבה. 

צריכת המים על ושל גזי חממה  הפליט ם עלנתונימציגים  14-17 שקפיםהגרפים שב

השפעה הסביבתית בין ההפער מהגרף עולה בבירור  .שוניםסוגי מזון של  יצורכרוכות ביה

הן  - )בעל הנתון הגבוה ביותר( בקרה בשרבין זו של ך ביותר( לשיש לעדשים )הנתון הנמו

והן  ,בשרשל קילוגרם אחד אל מול  עדשיםשל קילוגרם אחד בצריכת המים הנדרשת לייצור 

 .הייצור בגזי החממה הנפלטים במהלך תהליך

 כמות של קילוגרם(.מהי כל דבר אחר שימחיש לתלמידים במשקולת או השתמש ב)ניתן ל

  למורהע מידע רק

הנפלט  כמות הגבוהה של גז המתאןמקורן בעיקר בפליטות גזי חממה מתעשיית הבשר 

ותחמוצות חנקן הנוצרות הן בגופם של בעלי  ,רה )פרות וכבשים(יבתהליך העיכול של מעלי ג



 
 

  
 
 
 

 
         41  

 

כריתת , תעשיית הבשר דורשת כמו כןחיים והן בתהליך הטיפול בהפרשות בעלי החיים. 

לגידול המזון עבור בעלי החיים, ושטחים נוספים לגידולם.  שטחים פנותכדי ליערות מאסיבית 

חמצני נוסף -דו פחמןזאת ועוד, חמצני. -מגדילה את כמות הפחמן הדוהללו שטחים הכריתת 

  נפלט בתהליך השינוע )העברת בעלי החיים ומזונם ממקום למקום(.

אריזה לות, מועברות לייבוש ונאספהן  ןבשדה ובתום גדילת ותעדשים גדל ה זו,ילעומת תעשי

מזון מן הצומח דורש פחות ולייצור גידול לומשם משונעות לחנויות ממכר. התהליך הנדרש 

 משאבים. 

השימוש הנרחב במים בתעשיית הבשר מקורו בהשקיית הצמחים )סויה ותירס בעיקר( 

דולם. כמות בעלי החיים. כמו כן, בעלי החיים זקוקים למי שתייה במהלך גילמזון המשמשים 

 גידול עדשים.זו הנדרשת למ 300המים הנדרשת בתהליך זה גדולה פי 

כולל ה"מים  ,שלנומדגים את צריכת המים ה טביעת רגל מימיתעל  סרטון - 12 שקופית

 ור המזון שלנו.שלא רואים באופן ישיר אך משוקעים בייצ "ייםהווירטואל

 למורהמידע רקע 

כמות המים הנדרשת לייצור, במקרה  מדד המבקש לכמת ולמדוד את אהיטביעת רגל מימית 

מזון( יש טביעת רגל מימית המודדת את כמות ולא רק לזה מזון. עם זאת, לכל מוצר שהוא )

 המים שנדרשה לייצורו )בייצורו במפעל, במהלך השינוע וכיו"ב(. 

  :דקות( 20נדרש כדי לייצר קציצת המבורגר? )מה  .חלק ד'

מחצית נחלק את ובכל  ,את הכיתה לשני חצאים חלקנ :לתלמידיםקבוצתית משימה 

. כל קבוצה תקבל דף ילדים בקבוצה(ארבעה -שלושה) לקבוצות עבודה קטנות התלמידים

 סביבה:וההשלכות של תהליך זה על ההמבורגר של ייצור הלניתוח תהליך  (2)נספח  עבודה

 בשרהמבורגר  - הכיתהשל מחצית אחת  .1

 עדשיםהמבורגר  - של הכיתהמחצית שנייה  .2

וההשלכות של  ,שני סוגי ההמבורגרשל ייצור התהליך בבדף העבודה יופיעו השלבים השונים 

מתוך בנק המילים )בנק אחד לשלבי  בחרו מיליםהשלבים השונים על הסביבה. התלמידים י

על המסלול המופיע בדף ויוסיפו את יכתבו אותן  ,ות על הסביבה(התהליך ובנק נוסף להשלכ

 ההשלכות השונות. 

יהיה על התלמידים להשתמש יותר מפעם אחת בבנק המילים  במידת הצורך הערה חשובה:

 (.3, נספח )דוגמאות בדף התשובות למורהעל הסביבה של ההשלכות של השלבים השונים 

 במליאה.ן בותיהתשובתום המשימה הקבוצות יציגו את 

השלבים השונים של ייצור את  תשמרכז שקופיתנסכם את התרגיל בעזרת : 22-21 תושקופי

 ההשלכות שיש לכל אחד מהם על הסביבה. את ו ,ההמבורגרים השונים

התמונה שתתקבל תדגיש ותחדד את ההבדלים וההשלכות הסביבתיות שיש לייצור בשר 

רבים יותר יש שלבים בשר מהייצור של המבורגר כי בתהליך  נדגישעדשים: ייצור לעומת 

החלופה מן  -עדשים מהמבורגר בתהליך הייצור של ונזקים סביבתיים רבים יותר מאשר 

 הצומח. 

https://www.youtube.com/watch?v=A8_x579xN_8


 
 

  
 
 
 

 
         42  

 

  למורהרקע מידע 

לא רק על ההשפעה  לדעתעדשים חשוב ממבורגר הבהשוואת המבורגר מבשר בקר ל

 מוקד. נושא זה אינו לופותשל החונים שה הסביבתית אלא גם על הערכים התזונתיים

כפי שעולה  -השיעור, אולם כדאי לדעת שגם מבחינה תזונתית יש בעדשים יתרונות רבים 

 :שלהלןמהנתונים 

 גרם בקר טחון )בכחול( ועדשים יבשות )בירוק( 100השוואה בין 

 

  html-tp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lht.4780589,00מקור: 

עלה את השאלה מה ניתן לעשות? איך התלמידים יכולים להשפיע על נ לאור מה שנלמד

 התלמידים ישתפו ברעיונותיהם. ?הנזק הסביבתי הנגרם בתהליך ייצור המזון

 (ותדק 11סיכום )

 כדי לעודד את צריכתו נדרשותהפעולות את הו "מזון מקיים"בהיר את המושג נ: 26 שקופית

 .)מידע ורקע בנספחים(

 כדיתלמידים כי כפי שהם מתבקשים לשנות את התנהגותם ל נבהיר :לסיכום חשובדגש 

הם כך פסולת וכיו"ב, במים, באת השפעתם על הסביבה בתחומי החיסכון בחשמל, צמצם ל

  ים.יעות לקידום צריכת מזון מקימתבקשים להטמיע פעולות שמסי

והפעם יופיע גם נושא  ,פעילויות שגרתיות של התלמידיםמציגה ה שקופיתנעלה שוב את ה

  בחירה במזון מקיים.ה

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4780589,00.html


 
 

  
 
 
 

 
         43  

 

 

 על מזון מקיים למורהמידע רקע  .1נספח 

בזיהום הסביבה ובכמות  ,תזונה שהמחיר הסביבתי שלה נמוך יותר )לדוגמה -מזון מקיים 

אורח חיים בריא ולביטחון תזונתי, הן בהווה והן המשאבים הנדרשים לייצרה(, ושתורמת ל

  למען הדורות הבאים. -בעתיד 

 :הבאיםהצרכניים מזון מקיים מדגיש את העקרונות 

 כך שנחסכיםבעונתם, אותם מגדלים שגידולים  פירושומזון עונתי  -לקנות מזון עונתי  ●

קירור לצורך שימורו או ל שימוש רב באנרגיה לחימוםכן שימוש בטכנולוגיות כגון חממות ו

הם בריאים יותר, משום שלא כל השנה. ירקות ופירות הנקנים בעונתם  במשךשל המזון 

 כמו כן, ירקות ופירות יהיו זולים יותר בעונה שלהם. .תשמורת נדרש להוסיף להם חומרי

שינוע מזון ממקום למקום ברחבי העולם משמעו שימוש באנרגיה  - לקנות מזון מקומי ●

ון כלי תחבורה(, תהליך התורם לפליטות גזי חממה. קניית מזון ממגדל מקומי רבה )במגו

הכלכלה את חזקת בתוך כך מ, ומבטיחה כי תהליך השינוע לא דרש אנרגיה רבה

 המקומית. 

משפחה  .זריקת מזון עקב צריכת יתרמהימנעות מבזבוז ו - לקנות רק כמה שצריך ●

לאובדן מזון  .)ישראל לקט ח"דו) ש"ח 616כל חודש מזון בשווי בממוצעת בישראל זורקת 

השלכתו( ל)עקב בזבוז המשאבים הרב לייצור המזון ו השלכות כלכליות, סביבתיותיש זה 

 ואף חברתיות.

מגדילות את כמות האשפה ונפחה.  אריזות המזון - לקנות מזון עם מעט אריזות ●

הן בעיה סביבתית מוכרת עקב סוגי בעידן הנוכחי גדלות של אשפה ההולכות והכמויות ה

חים פתוחים המנוצלים הזיהום השונים הנוצרים מפסולת מוצקה, לצד אובדן של שט

פתרון  ןלהטמנתה. מודעות לנושא האריזות וצריכת מזון עם כמה שפחות אריזות ה

 אפשרי לצמצום הפסולת.

כפי שעלה  .מזון מן הצומח - להעדיף מזון עם השפעה נמוכה יותר על הסביבה ●

בעלת השפעה סביבתית מזיקה המנצלת  אהיצריכת מזון מן החי  ,מהמשימה הכיתתית

בהשוואה למזון מן הצומח. צמצום צריכת  דלדלים,ישל משאבים, שהולכים ומ רבהכמות 

לצמצם את ההשפעה הסביבתית שלנו  דרך םהמזון מן הצומח הצריכת הבשר והגדלת 

 . יום-םיוהבחיי 

בתחילת דרכו. עם זאת, נמצא  ,ובהיבטים סביבתיים בפרט ,העיסוק בחינוך לתזונה בכלל

עוסקים בסוגיה זו  - מכוני מחקר, ארגונים סביבתיים ומעצבי מדיניות כגון -יותר ויותר גופים 

בכך הבהיר כי אין חזור ולהמשבר הסביבתי כיום. חשוב לצמצום בעקב חשיבותה ומשקלה 

כל עת שאנו ביקולים סביבתיים הביא בחשבון שאלא ל ,קריאה להימנע מסוגי מזון שונים

 בוחרים את מזוננו. 

מפרט הנחיות ה 4.4.2016מיום משרד החינוך  ל"מנכ חוזרזה את  עוד ראוי לציין בהקשר

להמלצות משרד בהלימה  אהיבשבוע במוסדות החינוך. הנחיה זו תזונה צמחונית יום ל

המבוססת על מגוון ירקות ופירות, דגנים מלאים,  ,"תיכונית-םיתזונה "הבריאות לאימוץ 

, מחקרים רבים זאת ועודכמויות קטנות יותר של מוצרים מן החי. ו ,קטניות, זרעים ואגוזים

קורלציה בין צריכת בשר מוגזמת להשמנת יתר, לרמות כולסטרול גבוהות,  צביעים עלמ

 אתרלקריאה נוספת היכנסו ל וגים שונים של סרטן.לסוכרת ולסמוגבר למחלות לב, לסיכון 
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81_Sbwq7SAhXHW5AKHVBBDkkQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FPublicationsFiles%2Fmediterranean_diet.pdf&usg=AFQjCNEZ_3YEzwExdmlNc74XgO6sCEKHmw&sig2=dUW4Y5O59Q9jcwuEHHY5DQ&bvm=bv.148073327,d.ZGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81_Sbwq7SAhXHW5AKHVBBDkkQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FPublicationsFiles%2Fmediterranean_diet.pdf&usg=AFQjCNEZ_3YEzwExdmlNc74XgO6sCEKHmw&sig2=dUW4Y5O59Q9jcwuEHHY5DQ&bvm=bv.148073327,d.ZGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81_Sbwq7SAhXHW5AKHVBBDkkQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FPublicationsFiles%2Fmediterranean_diet.pdf&usg=AFQjCNEZ_3YEzwExdmlNc74XgO6sCEKHmw&sig2=dUW4Y5O59Q9jcwuEHHY5DQ&bvm=bv.148073327,d.ZGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81_Sbwq7SAhXHW5AKHVBBDkkQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FPublicationsFiles%2Fmediterranean_diet.pdf&usg=AFQjCNEZ_3YEzwExdmlNc74XgO6sCEKHmw&sig2=dUW4Y5O59Q9jcwuEHHY5DQ&bvm=bv.148073327,d.ZGg
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 .הבריאות משרד

 

 

 :מקורות מידע נוספים

 תזונה בת קיימא

 קיימא בישראל-תזונה בת -מהשדה אל הצלחת 

 חקלאות בת קיימאויקי: -אקו

 הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא

 השפעת תעשיית הבשר על הסביבה

 ית: המחיר האמיתי של הבשרוזו

YNET כתבה על המחיר הסביבתי הכבד של תעשיית הבשר 

 : לאכול פחות בשר, ביצים וחלב ולהציל את העולם מרעב"הארץ"

 ית: קנוניית הבשרוזו

 ית: לא לכרות, יש מספיק לכולםוזו

 ית: רחוק מהצלחת, רחוק מהלבוזו

 חינוך סביבתי ותזונה

עלון המורים , (2017) מיכל וולנסקי ."צריכת בשר, שינויי אקלים וחינוך" מאמר דעה
 . 37-35, עמ' תזונה, 123לביולוגיה ולמדעי הסביבה, 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81_Sbwq7SAhXHW5AKHVBBDkkQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FPublicationsFiles%2Fmediterranean_diet.pdf&usg=AFQjCNEZ_3YEzwExdmlNc74XgO6sCEKHmw&sig2=dUW4Y5O59Q9jcwuEHHY5DQ&bvm=bv.148073327,d.ZGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81_Sbwq7SAhXHW5AKHVBBDkkQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FPublicationsFiles%2Fmediterranean_diet.pdf&usg=AFQjCNEZ_3YEzwExdmlNc74XgO6sCEKHmw&sig2=dUW4Y5O59Q9jcwuEHHY5DQ&bvm=bv.148073327,d.ZGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81_Sbwq7SAhXHW5AKHVBBDkkQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FPublicationsFiles%2Fmediterranean_diet.pdf&usg=AFQjCNEZ_3YEzwExdmlNc74XgO6sCEKHmw&sig2=dUW4Y5O59Q9jcwuEHHY5DQ&bvm=bv.148073327,d.ZGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81_Sbwq7SAhXHW5AKHVBBDkkQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FPublicationsFiles%2Fmediterranean_diet.pdf&usg=AFQjCNEZ_3YEzwExdmlNc74XgO6sCEKHmw&sig2=dUW4Y5O59Q9jcwuEHHY5DQ&bvm=bv.148073327,d.ZGg
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=465
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%90
http://www.ifsn.org.il/
http://www.ifsn.org.il/
http://zavit.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%A9%D7%A8/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4667779,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/health/new-research/.premium-1.2451234
http://www.haaretz.co.il/news/health/new-research/.premium-1.2451234
http://zavit.org.il/%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A9%D7%A8/
http://zavit.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
http://zavit.org.il/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%AA-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%91/
https://www.bioteach.org.il/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F-193-2017-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.bioteach.org.il/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F-193-2017-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94
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 כדור הארץ שעת: רביעימערך שיעור 

 באקלים הפגיעה צמצוםלו הגלובאלית ההתחממות סוגייתל התלמידים את יחשוף זה שיעור

 הלומדים באנרגיה נניע את סכוןילח המסייעות פשוטות דרכים באמצעות הארץ. כדור

  .מלווה מצגת יש השיעור למערך. וכיתתי אישי לפרויקט

 :מטרות על

 ההתחממות הגלובאלית, ההשלכות שלה והגורמים לה  יכירו את תופעת התלמידים .1

  לאומי-ןביחשפו ל"שעת כדור הארץ" כאירוע יהתלמידים י .2

 כנית הפעולה שלהםישפיעו ויבנו את ת שבהןאת הדרכים יבחרו  התלמידים .3

 סכון באנרגיהיהתלמידים יציעו דרכים נוספות לח .4

 

 :מטרות אופרטיביות - תהליך חינוכי

ויש לה השלכות  ,התלמידים יבינו שתופעת ההתחממות הגלובאלית היא מעשה ידי אדם .1

 רבות

ויש לה  ,יה היא גורם מרכזי להתחממות הגלובאליתאנרגצריכת התלמידים ידעו ש .2

 יום שלנו-ביטויים רבים בחיי היום

 עיונות להתנהלות החוסכת באנרגיההתלמידים יציעו ר .3

 התלמידים יציעו תכנית פעולה בתחום .4

 ו'-'הכיתות  :קהל היעד

 דקות )שיעור כפול( 20 :זמן

 מצגת, מצגת, מדחום, בריסטול, טושיםברקו, מסך,  :ציוד נדרש

 

 :חיבורים והקשרים לתכניות הלימודים

 תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה 

 אזרחותוחברה  ,תכנית הלימודים במולדת 

 תכנית הלימודים בחינוך חברתי 

 

מכירים את התופעות: אם התלמידים  ש עם המורה למדעיםכדאי לברר מרא הערה למורה:

כדאי לבקש , ןאותמכירים אם התלמידים התחממות גלובאלית, אפקט החממה, גזי חממה. 

במידת הצורך. כך את ההסברים ולהשלים  ,להסביר בעצמם את התופעהולעזור לנו הם מ

למדעים מראש ה נקדיש יותר זמן לפעילות של כתיבת אמנה. ניתן גם לתאם עם המור

 עם ידע קודם.לשיעור שהתלמידים יגיעו כך תלמד מהם גזי החממה, י/ש

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=11708&ArticleID=24140&ID=10979
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 :מהלך הפעילות

  :דקות( 5פתיחה )

מה קורה לנו בגוף כשאנחנו חולים )כאב ראש, תספר /שיספר - /ת )אמיצ/ה(ן מתנדביזמנ

 שלנו בדרךמישהו מדד פה חום פעם? מה טמפרטורת הגוף  .גוף(ועליית חום ה צינון, חולשה

אנו  כאשרמעלות.   38-36אגוף נורמלית ויציבה הי פרטורתשטמ תלמידיםספר לנ כלל?

 .מעלות( 41-32גבוה" = חום ") ויש לנו חום גבוה ,תיםלע הגוף שלנו עולה רטורתטמפחולים 

 יאה תהאחרונו, אך בשנים פחות או יותר קבועההייתה ור הארץ כדהטמפרטורה של גם 

מהטמפרטורה  בכדור הארץ גבוהה בכמעט מעלה אחתרטורה ם הטמפכיו עולה בהדרגה.

אך למעשה זניח, נשמע מעלות  3-1אמנם הבדל של  (.1200תחילת המאה הקודמת )ב

מעלות צלזיוס אנחנו  39-כשחום הגוף שלנו מגיע ל לייה מאוד משמעותית.מדובר בע

 הארץ שלנו! כך גם כדור .מרגישים חולים

 

 : (דקות 71גוף הפעילות )

 :דקות( 15) יההשלכותעם היכרות עם תופעת ההתחממות הגלובאלית ו .חלק א'

)להצביע על ור הארץ את כד. ור הארץחשובה לכדשתופעה טבעית  הוא "אפקט החממה"

 אטמוספרה. העולם( עוטפת מעטפת גזים שנקראתגבי הגלובוס, מפת 

לחדור את  ותמש מצליחקרני הש חימום, ממש כמו שמיכה. ?טמוספרהמה תפקיד הא: שאלנ

 . ור הארץשכבת האטמוספרה הדקיקה ומחממות את כד

ולט נבלע בגזים פ ור הארץכדשמתחמם ופולט קרינת חום. חלק מקרינת החום  ור הארץכד

וחלק  ור הארץכדחוזרת אל ממנה חלק  - גזים אלה פולטים את קרינת החום באטמוספרה.

  .והחיים על פנישמר יציב, וכך מתאפשרים נ ור הארץכדחומו של  - התוצאה בורח לחלל.

. (0.4ואף יותר ) הארץ בערך בחצי מעלה עלתה טמפרטורת כדור 1460מאז שנת אבל... 

תעלה הטמפרטורה  2100בעשורים האחרונים הואץ תהליך ההתחממות, וצפוי שעד שנת 

 ושמטרתמאבק תחולל במשך שנים ה מעלות! 3.5-למעלה אחת בין הארץ  על פני כדור

 ם שאכן מתרחשת התחממות הדרגתית. קבעה ועדת מומחי פובסוו ,להוכיח את התופעה

  תופעות הקשורות להתחממות כדור הארץ.חוללות חשוב להדגיש שכבר בהווה מת

 ל: האם אתם מכירים תופעות כאלו? נשא

 םהמסת קרחוני: ובהןהתופעה גורמת לשינויי אקלים ברחבי העולם ולתופעות טבע קיצוניות, 

טפונות, בצורת, הכחדת יש ;הוריקן, טורנדו - סופות קיצוניות ;עליית פני היםשגורמת ל -

 .חיים בעלי

 :דקות( 10) טביעת הרגל הפחמנית שלנו/מדרך פחמני -גזי החממה ואנחנו  .חלק ב'

 . פליטת גזי חממה לאווירנציין שהמקור לתופעה הוא  אז מה גורם להתחממות?
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האם גם אנחנו פולטים גזי חממה, בהתנהגות עתם על זה פעם? נשאל: מה זה אומר? שמ

 ת שלנו? נבקש מהתלמידים דוגמאות. יומי-םהיו

תחבורה, בשל גזי חממה נפלטים שימוש מרובה במקורות אנרגיה )כרוכות ב פעולות האדם

ריכוזם  הלופליטה של גזי החממה ועכך נגרמת תעשייה וכמובן צריכת חשמל!(. 

 הביאההארץ  גזי החממה באטמוספרה של כדורריכוז יה הגוברת בהעלי באטמוספרה.

 .הארץ התחממות של כדורוהתוצאה הבלתי נמנעת היא  ,להגברת אפקט החממה הטבעי

 

, האדם ימהמדענים החוקרים את התחום סבורים שמדובר בתופעה הנובעת ממעש 27%

  גורמים טבעיים.בתופעה המקור ובודדים טוענים ש

 טביעת הרגל הפחמניתנציג את המושג  .שלנו היא גורם מרכזי להתחממות צריכת האנרגיה

נזכיר את המושג  .סך הפליטות שלנו של גזי חממה הגורמים להתחממות הגלובאלית -

 ונקשר ביניהם.  -טביעת רגל אקולוגית  -שנלמד במפגש הראשון 

": פחמנית רגל טביעת הסרטון " ניתן להציג את

https://www.youtube.com/watch?v=LgIsUmdSL0I 

 

 :דקות( 15) שעת כדור הארץ .חלק ג'

-ןאירוע בי זהו .(earth hour) "שעת כדור הארץ"אירוע תקיים מבכל שנה  אפרילב 22-ב

כת האנרגיה במטרה צמצום צרי - ועיקרומסידני אוסטרליה,  ולעולםישראל הגיע לשלאומי 

בהן ניתן לחסוך שהפשוטות להעלות את המודעות להתחממות כדור הארץ ולדרכים 

  באנרגיה.

כיבוי אורות בוצע בדיוק י 20:00בשעה  ."שעת כדור הארץ" במסגרת יום כדור הארץ תתקיים

הכוונה היא לכבות את האורות בבתים, במשרדים, בבנייני  .משותף בערים מרכזיות בישראל

. תאורת החירום ותאורת הרחוב, התמרורים יישארו דולקים למשך שעה יבור ובבתי העסקצ

 באפריל.  25 האירוע יתקיים בתאריךבשל חופשת הפסח,  ,השנה בכל רחבי העיר.

המודעות להתחממות , כדי להעלות את לשעה יםיחשיך את הערישראל בגם הציבור 

  הגלובאלית ולחיסכון באנרגיה.

 עתם על הפרויקט הזה בעבר? האם השתתפתם בו פעם? נשאל: האם שמ

 איך אנחנו יכולים להשתתף ב"שעת כדור הארץ"?

 האורות בבית למשך שעה? גם אתם יכולים להחשיך את אתם חושבים ש

 :דקות( 30) איך נקטין את טביעת הרגל הפחמנית שלנו? .חלק ד'

, אך מאוד הוא חשובאמנם  .שמתרחש אחת לשנה ,פעמי-אירוע חד היא"שעת כדור הארץ" 

  ?יום-בחיי היוםאיך אנחנו יכולים להשפיע על מדרך הרגל הפחמני שלנו 

 לראות רוצה שאתה השינוי אתה ֱהֵיה"דבריו של מהטמה גנדי: סרטון שממחיש את נקרין 

  למשל: ."בעולמך

https://www.youtube.com/watch?v=LgIsUmdSL0I
https://www.youtube.com/watch?v=LgIsUmdSL0I
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 Be the change that you want to see in this world -  בסרטון נצפה בילד בהודו

מצליח להזיז עץ ענק שחוסם את הדרך: ש

https://www.youtube.com/watch?v=nGyutkBvN2s 

 תעביר את זה הלאה" חלק מתוך הסרט" - "Pay it Forward" 

/www.youtube.com/watch?v=LUBPQPsvO7Ahttps:/ 

 

לדרכים שבהן אנו יכולים כל קבוצה תעלה כמה שיותר רעיונות  :תחרות בין קבוצותעל  נכריז

 מבחינה/ להקטין את מדרך הרגל הפחמני  יום שלנו-בחיי היוםלצמצם את צריכת האנרגיה 

 . אישית

בוה לרעיונות מקוריים יקוד גכמה שיותר רעיונות, נ נגדיר את הקריטריונים לניקוד:

 ם וקלים לביצוע.יישימולרעיונות 

 : ונעניק להם נקודות על הלוחאותם נכתוב אנחנו  ,כל קבוצה תציג את הרעיונות שלה

סכם את נ .לרעיון ישים וקל לביצוע -נקודות  3 ;לרעיון מקורי -נקודות  2 ;לכל רעיון -נקודה  1

 נקודות ונכריז על הקבוצה הזוכה.ה

ונדביק על הלוח. נבקש  -ל רעיון על דף נפרד כ -שקל ליישם הרעיונות כתוב על דף את נ

ולרשום את  ,חייב לבצעהם סבורים שיוכלו להתרעיונות ששלושה -שניים מהתלמידים לבחור

 . הרלוונטישמם על הדף 

 איך נוכל להבטיח שזה קורה? מה כדאי לעשות לשם כך? :נשאל

 :דקות( 15סיכום )

הרעיונות המקוריים והישימים שאנחנו מאמינים עשרה מבין ונבחר "הצבעה" חד נערוך י

 בכיתה ובבית.  - שהם חשובים ושאנחנו יכולים לבצע

. נבקש מכל הילדים אמנה לצריכת אנרגיה נבונהנכתוב אותם על בריסטול ונכריז על 

 לקשט את האמנה הכיתתית שלנו.  להם לחתום, ונאפשר

 מידים להשתתפות באירועי "שעת כדור הארץ" העולמיים: לבסוף, נעודד את התל

  הסביר לבני משפחתכם מה מטרתו.ול ,האירועעל  בביתספר להורים ל נסו

בפעם  .21:00-ל 20:00ין החשכת האורות בבית בבאמצעות  השתתפו באירוע העולמי

ואם הצלחתם  ,איך הרגשתם בהשתתפות בפעילות הבאה שניפגש שתפו וספרו לכולנו

  .השפיע גם על משפחותיכםל

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nGyutkBvN2s
https://www.youtube.com/watch?v=nGyutkBvN2s
https://www.youtube.com/watch?v=LUBPQPsvO7A
https://www.youtube.com/watch?v=LUBPQPsvO7A
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 כדור הארץספרי ביום -מודל להפעלת יום שיא בית

 :מטרות

 על כדור הארץהקשורים לשמירה נים היבטים שולהתלמידים ייחשפו לרעיונות ו  .1

 עולםבטין את טביעת הרגל שלהם התלמידים יבררו עם עצמם כיצד הם יכולים להק  .2

 שמירה על כדור הארץ התורמות ל ידים יתנסו בפעילויותהתלמ  .3

 

 ו'-'הכיתות  :קהל היעד

 מצגת, ציוד לפי התחנות שנבחרו חיבור לרשת, ברקו, מסך, :ציוד נדרש

 

 :חיבורים והקשרים לתכניות הלימודים

 וטכנולוגיה במדע ימודיםהל תכנית •

 אזרחותו חברה ,במולדת הלימודים תכנית •

 חברתי בחינוך הלימודים תכנית •

 

שיא רגשי וחווייתי שייחקק בתודעתם של  -כשמו כן הוא, יום לא שגרתי  ,יום שיא חווייתי

הזדמנות להדגים לילדים כיצד ניתן להפיק ולארגן  שמשלהמשתתפים בו. יום השיא יכול 

חשיבה מראש על ההיבטים הסביבתיים. ומתוך נמוכה אקולוגית עם טביעת רגל אירוע 

 עקרונות לדוגמה:

 רכשהמפעילים והחומרי הגלם, של  -יות שימת דגש על מקומ. 

  שישמשו חומרי די פסולת ממפעלים באזור ומבתי הילדים כניתן לאסוף לקראת יום השיא

גלם וחושבים כחומר  חומר פסולתגלם ליצירה. היצירתיות גוברת כאשר מסתכלים על 

 .מה ניתן ליצור ממנו

  א ופינויה אחר כך לפחים המתאימיםשיההפרדת פסולת ביום. 

  יהיה זה מזון שאינו דורש כלים, ואם כן מזון כדאי להשתדל של הקשורותיש תחנות אם- 

 מעט מאמץ, הריפעמיים דורש -כלים רבארגון של ש אףפעמיים. -בכלים רבלהשתמש 

פעמיים שיצטברו בסוף האירוע מעבירים מסר בעייתי ביום שמטרתו -הכלים החדהררי 

 שמירה על כדור הארץ. 

 הילה, הורים, אמנים מקומיים ועודמתנדבים מהקאפשר להביא  -מביאים מפעילים  אם. 

  ,גן לגן הסולארי בניצנה, לה, יחירילניתן לשלב בשבוע זה סיורים מקומיים לאתרי פסולת

 .תחנות כוח ועודלסולארי בבנימינה, ה

  באמצעות דוא"ל כמובןאפשר,  -ולהורים חשוב מאוד להפיץ דפי מידע לקהילה ,

 .)בנספחים(

 

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=11708&ArticleID=24140&ID=10980
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 נקודות להתייחסות בתכנון יום השיא

  יש להיערך ליום השיא זמן רב מראש: להכין את הציוד המתאים, לחלק תפקידים

 ואורחים ועוד.ותחומי אחריות, להזמין גורמים שותפים 

 על  ולהקפידהפעלה מיטבית של יום השיא כדאי לבנות אותו בצוות, ללתכנון ו

לכלול פעילויות אקטיביות, רצוי במתכונת של . יום השיא צריך הפרטים הקטנים

 תחנות הפעלה.

 חידון, פעילות יצירה, פעילות , למשל: כדאי שתחנות ההפעלה יהיו ממגוון סוגים

 פעילות של עשייה למען הסביבה. -וכמובן  ,תנועה וספורט משחק, פעילות המשלבת

  כדאי לתכנן תחנה כך  -מספר התחנות תלוי במספר המשתתפים בעת ובעונה אחת

 שתפעיל חצי כיתה. 

  :אופן התלמידים יעברו מתחנה לתחנה ב( 1)יש שתי אפשרויות לניהול היום שיא

של כיתה שלמה ובליווי מורה, במבנה  ,מעבר בין התחנות יהיה מאורגן( ה2חופשי; )

 פי לוח זמנים שתוכנן מראש. -על

 .אפשר להתמקד ביום זה בפעילויות מאחד הפרקים או משלושתם 

 ולהפעיל אתספרית והעונה הנעימה -בית-רצוי מאוד לנצל את הסביבה החוץ 

אתר טבע שבית הספר מאמץ. בחורשה סמוכה או בהתחנות בחצר בית הספר, 

 גם בכיתות. חלק מהןאת הפעילויות או  אפשר לקיים ,כמובן

 יקומן מפה שתראה את מל אפשרות לשרטט ולשקו ,חשוב להכין שילוט לכל תחנה

 פעילות.הת ותחנשל 

  ,את התחנות יכולים להפעיל מורים, הורים, פעילים בקהילה ותלמידים נבחרים

חברי המועצה הירוקה, חברי ועדת איכות סביבה או תלמידים משכבות  :למשל

 בוגרות.

 .ולסיום, לא לשכוח לתעד את יום השיא 
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 שיאהליום  הצעה

 פעילות לוח זמנים

הצגת מבנה היום ומטרתו, חיבור לתכנית המתמשכת, הסבר על  :פתיחה בכיתות 04:30-04:00

 התנהלות לפי לוחות הזמנים לאורך היום.ההתנהגות והכללי 

 פעילות מבוא בערכה. 02:30-04:30

ם לקיי צריך לא )כולל המבוא( בחוברת המערכים כל את לקיים בית ספר שבוחר

 . בית ספרהמשותפות לפעילויות ישריה ויכול לעבור השיא ביוםאת פעילות המבוא 

 .שבערכה זו בתחילת היום עביר את מערך המבואי השיא יום את רק שמקיים

 הפסקת אוכל והפסקה גדולה בבית הספר 10:00-02:30

 (פירוט התחנות בהמשך)ת לתחנות הפעלה: שעתיים ללא חשמל הצעו 11:30-10:00

 מיצג כדור הארץ או כפות ידיים .1

 " פתוחתן-קח"שוק  .2

  מגדלתזכוכית מיקוד קרני השמש בעזרת  באמצעותציור  .3

  תחנת משחקים משימוש חוזר .4

 ניקוי הימים .5

 משחקי מזון .6

 או הכנת מנדלה מחומרי טבע בחומרי טבעחופשית יצירה  .7

 חנוך פיבןהאמן ת אריצירה בהש .4

 / שיפודי פרות הכנת לימונדה .2

 יצירה מגלילי נייר טואלט .10

 הכנת תיק מחולצה ישנה .11

 ים מבקבוקי פלסטיק וייחורי צמחיםהכנת עציצ .12

 אפשרויות לסיכום היום:כמה יש  12:00-11:30

 רי המועצה הירוקה או אחת מראש חבמכינים ש ,בנושא טקס מסכם

 .הכיתות

  במהלך היום אקטיבית בסביבהשילוב פעילות  -פעילות תורמת לסביבה .

 תלתכנן את הפעילוובסביבתו מיפוי צרכים בבית הספר ובצע כדאי ל

 .בהתאם

 בפעילות זו מחלקים  -( מצורפת מצגת בנושא) ילדים ונוער מובילים שינוי

קטע מידע ובו סיפור לאת הכיתה לקבוצות וכל קבוצה נחשפת לסרטון או 

לו שינוי בסביבתם. כל קבוצה לומדת את הסיפור ילדה שהוביאו  של ילד
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 ומציגה אותו בצורה יצירתית לשאר הכיתה. 

 

 

 :פירוט התחנות

וי ו, ובתוכו חוטים נוספים חוצים )כמו קכדור גדול בצורתמסגרת מחוטי ברזל וצרים י. מיצג: 1

פתקים המסגרת מניחים  ליד אורך בכדור הארץ(.

וטים. כל ילד , וחירוקבצבע כחול וצבע במחוררים 

/ מתחייב לעשות למען  מה אני יכולוילדה כותבים 

את הפתקים נתלה על החוטים שבתוך  .כדור הארץ

 המסגרת. 

פונות התי כפות ידיים גדולות לחלופין אפשר להכין ש

כל ילד מסמן את כף ידו על בריסטול, גוזר,  זו אל זו.

 כותב ומחבר לכף היד הגדולה.

יצג בצורת לב. ניתן להכין מ -בתמונה המצורפת 

 כדור.או  צורת ידב מיצג דומה

 

 

דוכן  יםהאירוע מסדרומשחקים. ביום  איסוף מקדים של ספריםדורש  :פתוח "תן-קח"שוק  .2

 חפצים שכבר לאכל אחד מביא מהבית  יפה.

שמש אחרים. אנו אך עשויים לאותו  יםמשמש

כל אחד על פי מה  -ממליצים להביא ולקחת 

 -יך. ניתן להשתמש במטבע חלופי שהוא צר

למשל חרוזים או פקקים )כדאי להשתמש 

 ולתמחר את החפצים.  - בפסולת ולא לקנות(

 

 

 

 

י השמש בעזרת מיקוד קרנ באמצעותציור  .3

מציירים ציור על קרטון ביצוע  :מגדלתזכוכית 

זכוכית בעזרת קרני השמש ממקדים את  ,קטן

 וחורכים את קווי הציור. מגדלת 
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לצוותים. מידי הכיתות לתמחלקים את לקראת הפעילות : תחנת משחקים משימוש חוזר .4

-איקס: מסלול, סולמות ונחשים, , לדוגמהמשחקים מחומרים בשימוש חוזרכל צוות מכין 

של  "בול קליעה"קביים מפחיות שימורים, הכנסת פקק לבקבוק, משחק זיכרון ענק, , עיגול

 דוגמאות למשחקים: יר, אורגני, בקבוק ועוד(.חומרים לפח המתאים )ני

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

וו מברזל  עם . תחנת ניקוי הימים: בואו ונדוג את הפסולת מהים. מכינים חכות ממקלות5

ישן שניתן לכופף. שמים בבריכת ברזל או מקולב  הבקצ

 מסוגים שונים, ודגים אותה.ילדים פסולת 

 

 בנושא מזון:  ם. תחנת משחקי6

 ו כמה מים נדרשו לייצור המזון הזה:חשנ

 על תזונה בת קיימא במערךראו פעילות 

 מי אני?  ונחש

 טעימה ומישוש ידי-לזיהוי פירות וירקות ע

 ב' של ירקות ופרות -א'

ועליהם למצוא  ,א' עד ת'-אותיות מ 22הילדים מקבלים  הרכבת שמות של פירות וירקות.

מה שקשור אליהם תחילים באותיות אלה, כולל המכמה שיותר שמות של פירות וירקות 
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)עגבנייה, מלפפון, סלט פירות וכו'(. הילד שמרכיב את מספר המילים והצירופים הגדול ביותר 

 הוא המנצח.

לות מגוון יאו הכנת מנדלה מחומרי טבע: מסדרים בסלס . יצירה חופשית מחומרי טבע7

ים, פירות של עצים, פרחים, אבנים ועוד ענפים בגדלים שונים, עלים מסוגים שונ :חומרי טבע

 יד הדמיון.כ

 המנדלה. מקודש מנדלה בשפת הסנסקריט )שפה הודית עתיקה( היא מעגל המילה משמעות

 זוהי. הלוטוס פרח כמו ,למעגל החוצה ונפתח האמצע מנקודת שמתחיל מעגלי ציור היא

 . והכוכבים דור הארץהירחים, כ, השמש מערכת: ביקום הקיימת המעגלית הראשונית הצורה

בהכנת המנדלה התלמידים שמים חפץ במרכז ומתקדמים החוצה תוך שמירה על סימטריות. 

יש יצירות שלא מצלמים אותה חשוב להבין כי שהם מסיימים ליצור את המנדלה הם לאחר 

לאחר פעילות היצירה, ולהחזיר את הרכיבים  , ואפשר לפרק אותןחייבים להדביק אותן

 . ר או לסלסילותלמקומם בחצ

 

 :נוספות קישור לדוגמאות 

-earth/tools/2523-http://www.dyellin.ac.il/community/kayamut/man

naturemandala 

 

בפעילות זו התלמידים מחליטים על הדיוקן  :בןמן חנוך פית דיוקן אישי בהשראת האיציר .4

שנחתך הרצוי ומשרטטים אותו על קרטון 

מראש. לאחר מכן הם יכולים לצבוע את 

רצונם. חשוב כהרקע ולבנות את הדמות 

התחנה עם שיהיה מבוגר שיפעיל את 

וכן חשוב להביא ולסדר בצורה  הדבק,

מושכת את העין מגוון של חומרי פסולת. 

 היצירתיות תחגוג! -חומרים ותר ככל שיהיו י

http://www.dyellin.ac.il/community/kayamut/man-earth/tools/2523-naturemandala
http://www.dyellin.ac.il/community/kayamut/man-earth/tools/2523-naturemandala
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 מן ולראות את יצירותיו.מאוד ללוות את הפעילות בספרי הא כדאי

 

 חותכנים.בעזרת רות י. הכנת לימונדה בשילוב נענע או שיפודי פ2

 יש עבודות יפות ומורכבות שמתאימות לגיל: -תחנת יצירה מגלילי נייר טואלט . 11

-https://www.bayadaim.org.il/2013/07/%D7%A7%D7%A6%D7%AA

-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94

7%99%D7%A8%D7%A0%D7%99%D-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99/ 

להכין מלמד איך סרטון ה :מחולצה ישנה. הכנת תיק 11

 פעמי מחולצה-רבתיק 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xc1W6cm2xnI  

 

 

 :צמחים וייחורי פלסטיק מבקבוקי עציצים הכנת .12

יחתכו בקבוקי פלסטיק בגובה להכנת העציץ: התלמידים 

חומרים שונים. ניתן לשתול בעציצים בפקקי בקבוקים ואותם ביצבעו ויקשטו  ,ס"מ 20-15 של

 אלו ייחורים הנלקחים מסוקולנטים שונים.

 להרחבה בנושא סוקולנטים:

3098271,00.html-t.ynet.co.il/diy/articles/0,14712,Lhttp://xne 

 

 

https://www.bayadaim.org.il/2013/07/%D7%A7%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/
https://www.bayadaim.org.il/2013/07/%D7%A7%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/
https://www.bayadaim.org.il/2013/07/%D7%A7%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/
https://www.youtube.com/watch?v=xc1W6cm2xnI
https://www.youtube.com/watch?v=xc1W6cm2xnI
http://xnet.ynet.co.il/diy/articles/0,14712,L-3098271,00.html
http://xnet.ynet.co.il/diy/articles/0,14712,L-3098271,00.html
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 דף מידע להורים. נספח

 

 יום כדור הארץ

 22-ב שנה בכל, והוא חל 2002 בשנתשקבע האו"ם לאומי -ןיום ביוא ה הארץ כדור יום
 האדם בני כל של המודעות את להעלות היא יום זה ו שלמטרת .באפריל בכל רחבי העולם

ועל  נכונה יומית-םיו התנהלות באמצעות כדור הארץ על שמירהה על השפיעל יכולתםל
  .ומקיימת יעילה משאבים צריכתבסיס 

 משמעותית פעולה לנקוט ביכולתנו לפיוו, עוצמה רב גלובלי מסר מעביר עולמי-הכלל האירוע
 פועלים במישור .ביותר פשוטות דרכים באמצעות הארץ בכדור הפגיעה לצמצום ואפקטיבית

 .עולמיבמישור ההאישי והמקומי ומשפיעים 

. אחד מהאירועים הללו שונים בכל רחבי הארץ אירועים זה ביום מתקיימים האחרונות בשנים
 עולמי מהלך עם הזדהותלאות  שעה למשך כיבוי אורות - "הארץ כדור שעת" ועהוא איר
 הגלובלית. להתחממות המודעות להגברת

 .אחת עהבש המצב את לשנות אפשר אי א,ל

 :ברור הוא המסרת, אח לשעה האור את מכבים ,העולם כל, באדם בני כשמיליוני אבל

 - הארץ כדור את להציל כדי משהו לעשות ומתחילים ה,מהבעי להתעלם מפסיקים אנחנו

 ממשלות, חברות ענק, תעשיות אנרגיה, אני, את/ה. :כולנו

 

 סכון בחשמליטיפים לח
 

  ם יוצאים מהבית כבו אורות לפני שאת- כבו מכשירי חשמל

את המחשב ואת המסך. שלט על דלת הבית  ,ומזגנים

 .יסייע לכם לזכור

 כבו ונתקו מכשירי חשמל שנמצאים במצבStand By - :

הממיר, המחשב, המסך, המדפסת, הפקס , DVD-מכשיר הטלוויזיה, ה, אלחוטיהטלפון ה

כפתור או מנותקים. עות כובו באמצאינם כבויים באמת אלא אם המכשירים  - והמזגן

 .נתקו מהחשמל גם מטענים ושנאים

 בשעות היום אין צורך להדליק אורות. פתחו את התריסים, הסיטו את  :נצלו אור טבעי

, תנו לקרני השמש להאיר לכם את החדר והמשרד. אור שמש הוא משאב נהדר וילונותוה

ו בעי חיוני לבריאותלמה לא להשתמש בו? מחקרים רבים מראים שהאור ט -של אנרגיה 

 .אור מלאכותי פוגע בהםואילו , ולתפקודו האדםשל 

 .השתמשו בנורות חסכניות באנרגיה 

  תם נוטים לשכוח לכבות את הדודאם א -מומלץ להתקין טיימר. 

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

 .את יעילותםבירו תג , וכךגיזום עצים( ידי-עלהצללה )
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  בהשוואה מאוד ותצריכת החשמל ועלות הרכישה שלהם נמוכ -התקינו מאווררי תקרה 

 .והם עוזרים לקרר את החדר ולהזרים אוויר ,למזגנים

 

 

  נטיעת עצים. הצללה מפחיתה  ידי-עלניתן להצל על בתים פרטיים  -הצללת הבית/הדירה

 .את הצורך בקירור/מיזוג אוויר

 הקומקום החשמלי צורך המון אנרגיה. -גז ם באמצעות הרתיחו מי  

  מייבשי כביסה חשמליים הם מכשירים בזבזניים  -יבשו כביסה באמצעות חום השמש

עשו זאת  -במיוחד. תלו את הבגדים לייבוש בשמש. אם חייבים לייבש ביום חורף קשה 

 .רק אחרי סחיטה במהירות המקסימלית במכונת הכביסה

  זוהי דרך נהדרת להתפנק בחורף במיטה בלי להשתמש  -חם השתמשו בבקבוק

 .בחשמל

  את פילטר המזגן לפחות פעם בחודש. נקובקיץ ובחורף 

  בחורף ומעלות,  25היא  ,, באמצעות הפעלת המזגןחדרלבקיץ הטמפרטורה המומלצת- 

 מעלות. 20

  ת.הצללת החלונו. השתדלו לדאוג לאת החלונות והדלתות סגרו פועלבזמן שהמזגן 

 את כמות ומשך פתיחת דלתות המקרר והמקפיא. צמצמו 

 מדי פעם במדרגות ולא במעלית. עלו 
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 יחידת הוראה בנושא אקלים קיצון

 

 תכנון יחידת הוראה

 צוות הדרכה חינוך לקיימות משרד החינוך: 

 חני פלג, טלי אמבר חציר, מיכל כפיר הורוביץ, לימור בן שטרית ורונית רוזנבוש.  

 עירו: קראו וה

 ד''ר רוחמה ארנברג, ממונה תכנון קוריקולרי, מזכירות פדגוגית, משרד החינוך

 מטה למידה מרחוק בחירום, אגף טכנולוגיות מידע  דבוש סייג, אחראית גב' רונית

 דרורה נגב, מדריכה ארצית לגאוגרפיה אדם סביבה.

 פיתוח

 רציונל למורה:

ל אקלים קיצון. אקלים קיצון הוא מזג אוויר בשנים האחרונות אנו עדים לתופעות שונות ש

סוער המתרחש בתדירות גבוהה מהרגיל. מצב מזג האוויר הזה מוגדר על ידי השירות 

המטאורולוגי ככולל: שיטפונות, הצפות, שרפות, סופות, יובש קיצוני ועוד. בעבר הוגדרו 

ם גם בעקבות מצבים אלו כאסונות טבע. תופעות אלו נגרמות בשל תנאי אקלים הנוצרי

 פעולות האדם.

מטרת השיעורים המוצעים להלן להביא להכרת התופעות המאפיינות אקלים קיצון, להבין 

 כיצד הן נגרמות ומה ניתן לעשות כדי לצמצם את היווצרותן ואת הפגיעה שלהן. 

יש לציין כי תלמידים אינם יכולים למנוע היווצרות מצב של אקלים קיצון אך חשוב שידעו כי 

 התנהגותם הם יכולים לעזור לצמצם היווצרות מצב זה.ב

 לאורך השנה על פי בחירת המורה.אנו ממליצים ללמד את היחידה 

במצבי אקלים קיצון התלמידים יאלצו להישאר בבתיהם ולא יגיעו לבית הספר. במקרים 

להכין כאלה יופעל נוהל מצב חירום. השיעורים המוצעים נועדו לערוך הכרות עם מצבים אלו ו

 אותם אליהם ככל שניתן.

 רציונל

 שכבת גיל ז'  -כיתות   ה' 

 מסגרת זמן דקות כל אחד, מומלץ להעבירם ברצף(. 50דקות )שלושה שיעורים בני   150

 אנו מציעים שלושה דגמים. 

 דגם אחד: עמדת מורה מקוון באמצעות מצגת מלווה מורה. 

 ם.דגם שני: עמדת מורה ועמדות תלמידים מקווני

דגם שלישי: מורים ללא מחשב אשר יכולים ללמד את השיעור עם הכנה מוקדמת של עזרי 

 ההוראה )תמונות, קטעי מידע ודפי העבודה(.

דגם הסביבה  

 הלימודית

 

 תחום דעת מדע וטכנולוגיה/גאוגרפיה/חינוך/תקשוב

 נושא השיעור  אקלים קיצון 
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 רצף ההוראה שיעורים, מומלץ לאורך השנה. 4-3 

כדור הארץ והיקום, מערכות אקולוגיות, אנרגיה, חומרים וטכנולוגיה, אקלים ישראל, אקלים 

 הים התיכון. 

נושאים 

 מרכזים

להעלות את המודעות של התלמידים להתרחשות תופעות של אקלים קיצון ולפעול לאימוץ 

 התנהגויות לצמצום ממדי התופעה ברמה אישית וחברתית.

 מטרת העל 

 

 יכירו את התופעות של אקלים קיצון.  התלמידים .1

התלמידים יבינו את הגורמים לתופעות אקלים קיצון ואת ההשפעות הסביבתיות,  .2

 של תופעות הטבע.  -הכלכליות והחברתיות

התלמידים יציעו פתרונות התנהגותיים ברמה אישית, חברתית ולאומית לצמצום  .3

 מצבי אקלים קיצון.

 קלים קיצון ויסיקו מסקנות. התלמידים ישוו בין תופעות של א .4

התלמידים יבינו כי ידע מוקדם על תופעות טבע יכול להוביל להיערכות מתאימה וכל  .5

 אחד יכול להשפיע. 

 התלמידים ישתפו פעולה בקבוצה. .6

התלמידים יפתחו מיומנויות כגון איסוף מידע, עיבוד מידע, הצגת מידע וחשיבה  .7

 יצירתית. 

 מטרות 

בקבוצות, הוראה פרונטלית באמצעות מצגת, דיון, עבודה עם עבודה אישית, עבודה 

  מחשב, הוראת עמיתים.

אסטרטגיות 
 ההוראה 

 ידע קודם לא נדרש ידע קודם

 הערכה  הערכה אישית

 במהלך היחידה ישנן משימות בעלות אופי שונה:

 משימות אישיות בהן כל לומד פועל בקצב שלו.

 ם ומעבדים מידע יחד בקצב שלהם.משימות קבוצתיות בהן הלומדים אוספי

משימה בעקבות למידת עמיתים שבסיכומה הלומד עורך השוואה והסקת מסקנות באופן 

 אישי.

היענות לשונות 

 ותוצרי למידה

לידיעתכם, בעת תרחיש של אקלים קיצון בישראל אנא הסתייעו בשירותים המתוקשבים של 

להזמין כיתה כמו כן, ניתן  .למידה מרחוק בחירום במזג אוויר קיצוןוב למידה מרחוק בחירום

 ללמידה מרחוק, בעת חירום, ולקיים את השיעור באופן סינכרוני. מקוונת

 הערות למורה

 מטלת צפייה / מטלה באמצעות תמונות וכרטיסיות מידע ודיון במליאה.   :פתיחה .א

 למידת עמיתים –בוצות התנסות: עבודה בק .ב

 נאמני אקלים -צפייה בסרטון, משימה לשינוי התנהגותי ושיעורי בית  :יישום .ג

 רפלקציה  סגירה: .ד

 מבנה היחידה

 כלים   מצגת מורה מלוות הוראה

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/Emergency_learning.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/Emergency_learning.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/mezeg_avir_kitzon.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/azmznzt_kita_mkuvenet.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/azmznzt_kita_mkuvenet.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/azmznzt_kita_mkuvenet.aspx
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 תיאור מבנה יחידת ההוראה משך זמן

 הנחיות לתלמידים הנחיות למורה 

 דק' 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דק'  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתיחה:  .א

 מטלת צפייה / מטלה באמצעות תמונות וכרטיסיות מידע

  מצגת מלוות הוראה.: עזרים

 

 ארגון לומדים: משימה אישית/ קבוצתית/ למידה מרחוק. 

הנעה ללמידה ואיתור ידע קודם בנושא אקלים  מטרה: יצירת

 קיצון. 

  

 מהלך הפעילות:

הצגת תמונות המבטאות מצבים שונים של אקלים קיצון.  .1

קיצון: שרב, קור  לדוגמה: אובך, שיטפונות, הצפות, חום

 קיצון: שלג, שרפות ועוד. 

 

 הקרנת  מצגת / תליית תמונות בחלל הכיתה

 

זיהוי  -המשימה ניתנת לתלמידים לצד התמונות  .2

 התופעות המוצגות בתמונות וכתיבתם במחברת. 

 

: ניתן להראות במצגת תמונות נוספות או להוסיף הערה

פות תמונות מודפסות. יש להדפיס את התמונות המצור

 בנספחים.

 

 דיון במליאה: 

 ארגון לומדים: מליאה. 

 נקודות לדיון: 

אילו תופעות זיהיתם בתמונות? ריכוז התופעות על  .1

 הלוח.

 האם נחשפתם בעבר/שמעתם/ראיתם/הייתם עדים .2

יכולים  אלו? אילו מהאירועים/מהתופעות לתופעות

 בישראל? להתרחש, לדעתכם,

 והתופעות הללו?כיצד נקרא בשם כולל לכל האירועים   .3

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתיחה:

התבוננו בתמונות שלפניכם וענו 

 על השאלות הבאות:

א. אלו תופעות אתם מזהים 

בתמונות?  כתבו במחברת או 

 בגיליון השיתופי .

ב. מה לדעתכם משותף לכל 

 התופעות?

 

 

 

 

 

 

: הצגת ההגדרה של אקלים קיצון: מזג אוויר סוער המשגה דק' 5  

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=11708&ArticleID=24140&ID=11002
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המתרחש בעוצמה גבוהה. מצב מזג אוויר המוגדר על ידי 

 ם/ שיטפונות/מפולות/השירות המטאורולוגי ויכול לכלול גש

 שרפות/רוחות/לחות/ערפל שלגים/אובך/יובש קיצוני.

 
 :התנסות .ב

 : קבוצותארגון לומדים

מטרה: התלמידים יחקרו בעזרת מקורות מידע מגוונים את 

אחת התופעות המאפיינת אקלים קיצון ויציגו את ממצאיהם 

 במליאת הכיתה )למידת עמיתים(. 

 

כרטיסיות מידע  – 2: )נספח הכרות עם תופעות אקלים קיצון

 דף עבודה(  3ונספח 

 

 התופעות:

אובך, סופות ורוחות חזקות כגון הוריקן וטורנדו, שרפות, 

המסת  שלג, / , קור קיצון/ חמסיןשרב / חום קיצוןשיטפונות, 

 / התכת קרחונים.

 

 המידע את להציג  קבוצה העבודה מבקשים מכל בסיום 

 כיתה.על התופעה שחקרה בפני תלמידי ה

  מנחים את התלמידים להשלים מידע אודות מצבי אקלים

 (.3קיצון שונים בטבלה שבדף העבודה )נספח 

  מידע נוסף למורה על מצב האקלים הקיצון  5בנספח

 בארץ ובעולם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : משימה קבוצתית

 את  ובחרו לקבוצות התחלקו

אחת התופעות של אקלים 

 גת. קיצון שראיתם במצ

 על התופעה מתוך מידע אספו 

מגוונים/ מתוך  מידע מקורות

  קטעי מידע שתקבלו מהמורה.

 בשקופית המידע רכזו את 

המתאימה במצגת השיתופית/ 

 בטבלה שבדף העבודה.

  /הציגו את המידע בשקופית

בדף העבודה על פי הנקודות 

 הבאות:

 א. שם התופעה:

 ב. הגורמים לתופעה.

 עה. ג. מקום התרחשות התופ

 ד. הפגיעה שנגרמת לסביבה    

 בעקבות התופעה.   

 ה. כיצד ניתן לצמצם את הפגיעה  

 מהתופעה?   

ו. מקורות המידע בהם 

השתמשתם )במידה ולא 

 השתמשתם בכרטיסיות המידע(.

 

 על  המידע היערכו להצגת

התופעה שחקרתם בפני 

 תלמידי הכיתה.

  השלימו מחבריכם מידע

ן אודות מצבי אקלים קיצו

שונים בטבלה שבדף 

 העבודה.

 

עבודה קבוצתית בעקבות 

 ההצגה במליאה

. התבוננו בטבלה שבדף 1
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 : יישום .ג

 : מליאהארגון לומדים

אודות הגורמים  –: התלמידים יאתרו מידע מסרטון מטרה

ות אקלים קיצון ויציעו פעולות יומיומיות היכולות להיווצר

 להשפיע על ההתחממות.   

אשר  - 2חדשות ערוץ  -צפייה בסרטון שפורסם ב"מאקו"

של ליאונרדו  ,"המבול לפני"  מהווה מעין תקציר על הסרט

 .  24/10/16בתאריך  יחזקאלי אסףדיקפריו. פורסם ע"י 

 דקות.  10:17אורך הסרטון: 

הסרטון מתאר  תופעות של אקלים קיצון ואת הגורמים 

 להיווצרות אקלים קיצון.

 )מומלץ לצפות בכל הסרטון אולם 

 במידה ולא ניתן, מומלץ לצפות בדקות הבאות: 

00:40- 02:02 ,03:17- 03:41 ,04:36- 05:03 . 

 הבעיות שהשינויים גורמים מצוינות בדקות:

. הפתרונות המוצעים מופיעים בדקות: 03:57 -03:42 

05:40- 06:05 ,04:00- 04:42 . 

 (10:17 -02:24הסיכום של דקפריו מופיע בדקות: 

 

  

 

 שימו לב:

ונות לצמצום תופעת שינויי בסרטון מוזכרים שני פתר

  :האקלים

 אנרגיות מתחדשות: שמש, רוח ומיםימוש בא. ש

 , גז החממה העיקרי2co-ב. הפחתה דרמטית של פליטת ה

 

דוגמאות למצבי אקלים קיצון המוזכרים בסרטון: התכת 

קרחונים והיעלמותם, שיטפונות, בצורת קשה, שינויים 

במגוון הביולוגי: לווייתנים גוועים, קופים נכחדים, פגיעה 

יהום תעשייתי הגורם לכאבי גרון בשוניות האלמוגים, ז

 ומחלות, יערות נעקרים / נכרתים, שריפות ועוד.

 

יי את שינו להלן פעולות שאנו יכולים לעשות בכדי לצמצם

 האקלים המשפיעים על הסביבה:

  הסיכום וכתבו:

א. מה משותף לכל       

 התופעות? 

ב. מה שונה בין התופעות?        

.   סכמו, מה ניתן להסיק 2

  מהטבלה על:

א.   מקום ההתרחשות של 

 התופעות.

ב. הגורמים לתופעות והפגיעה 

 בסביבה.

ג. אלו תופעות לדעתכם, 

 מושפעות מהתנהגות האדם?

 ה. מה למדתם מהמשימה?

 

 משימה צפייה אישית 

 צפו בסרטון וכתבו במחברתכם:

ציינו אילו מצבי אקלים קיצון  .א

 מופעים בסרטון.

מהם הגורמים להיווצרות  .ב

אקלים קיצון המתוארים 

 בסרטון?

כתבו שלוש פעולות שאתם  .ג

צמצם יכולים לעשות בכדי ל

את שינוי האקלים 

  המשפיעים על הסביבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2016/Article-de3cce42c38f751004.htm
http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2016/Article-de3cce42c38f751004.htm
http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2016/Article-de3cce42c38f751004.htm
http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2016/Article-de3cce42c38f751004.htm
http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2016/Article-de3cce42c38f751004.htm
http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2016/Article-de3cce42c38f751004.htm
http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2016/Article-de3cce42c38f751004.htm
http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2016/Article-de3cce42c38f751004.htm
http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2016/Article-de3cce42c38f751004.htm
http://www.mako.co.il/news-team/Editor-fafca05dc211711004.htm
http://www.mako.co.il/news-team/Editor-fafca05dc211711004.htm
http://www.mako.co.il/news-team/Editor-fafca05dc211711004.htm
http://www.mako.co.il/news-team/Editor-fafca05dc211711004.htm
http://www.mako.co.il/news-team/Editor-fafca05dc211711004.htm
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  אם נחסוך בחשמל, חברת החשמל  -חסכון בחשמל

 2coתייצר פחות חשמל, ישרפו פחות דלקים ופחות  

          .ייפלט לאטמוספרה

 כיצד?

 .נכבה כל מקור חשמל הדולק ללא צורך 

 נשתמש בנורות חסכוניות ובמכשירי חשמל  

 ידידותיים לסביבה. 

 .נתלה כביסה לייבוש בשמש 

 .נחמם מים בדוד שמש 

  'מעלות. 25נדליק מזגן בטמפ 

   נחליף מוצרי חשמל ישנים ובזבזנים בחשמל

תר, במוצרים חדשים בעלי יעילות אנרגטית גבוהה יו

 כלומר בעלי שימוש יעיל וחסכוני בחשמל.  

    .צמצום השימוש שלנו ברכבים פרטיים 

 2-ישרפו פחות דלקים וכך נקטין את כמות הco  הנפלטת

 לאטמוספרה:

  נתארגן לנסיעות משותפות ונשתמש יותר בתחבורה

 ציבורית.

   נרכב יותר על אופניים ונלך יותר ברגל במקום לנסוע

 למרחקים קצרים.

 ודא שהרכב שלנו תקין ואינו צורך יותר דלק   נו

 מהנדרש.

 .ננהג בנהיגה חסכונית בדלק 

            

 2 -כמות הco פלטת מפעילות האדם שבכל זאת נ

 בפעולות הבאות:   יכולה להצטמצם

 נטיעת יערות, חורשות וגנים.

 התקנת מערכות סולאריות           

 

 

 משימה לשינוי התנהגותי: 

 קבוצותם: לומדי ארגון

: התלמידים יפיצו מידע בנושא אקלים קיצון ויערכו מטרה

 פעולות הסברה להתנהגויות לצמצום התופעה בקהילה.

מחלקים את הכיתה לקבוצות ומנחים אותם לכתוב דף הסבר 

מהו אקלים קיצון, מהם הגורמים לו ופעולות "עשה ואל 

 תעשה" כדי לצמצם את השפעת האדם על שינויי אקלים. 

 

התלמידים יציגו בכיתה את  -צגת תוצרים בכיתה ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משימה קבוצתית:

 .א. התחלקו לקבוצות

ב. כתבו הסבר קצר מהו אקלים 

 קיצון ומהם הגורמים לו. 

ג. כתבו דף הנחיות של "עשה ואל 

תעשה" כדי לעזור לצמצם את 

השפעת האדם על מצבי אקלים 

 קיצון. 

ג. העלו רעיונות כיצד להפיץ/ 

לפרסם את המידע לחבריכם/ 

 למשפחתכם ולקהילה.
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 דק' 20

 

 

 

 

 רעיונותיהם. 

 ניתן ליצור מסמך שיתופי אחד

 

 : נאמני אקלים שיעורי בית

פעולות שהם ומשפחתם  2-3מנחים את התלמידים  לבחור  

מתחייבים לעשות כדי לעזור לצמצם את השפעת האדם על 

 שינוי האקלים.

 

תו ובדרכי הלומד ישתף את בני משפחתו בבחיר בבית

 הפעולה.

 לפתוח במרחב הכיתתי /באתר בית הספרמוצע 

פורום בנושא אקלים קיצון. אל הפורום, התלמידים יעלו 

תמונות המתעדות אותם ואת בני משפחותיהם פועלים 

 לצמצום שינויי האקלים. 

 מוצע לערוך תערוכה בעקבות התמונות.

 
 

  סגירה: רפלקציה  .ד

 (4רפלקציה אישית: )נספח 

 . ו מה למדתם ביחידהסכמ

 ?מה עורר בכם עניין בעת הלמידה 

  ?האם התעוררו קשיים במהלך הלמידה? אילו קשיים

 כיצד התגברתם עליהם?

 ?אלו פעולות תבצעו בעקבות הלמידה 

 ?מהן חשיבותן של פעולות אלו 

 

 נאמני אקלים -שיעורי בית 

משימות שאתם  2-3בחרו 

ומשפחתכם מתחייבים לעשות כדי 

לעזור לצמצם את השפעת האדם 

 על שינוי האקלים.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

סיכום ורפלקציה: משימה אישית 

 (4/ דף עבודה )נספח 

 

 ה למדתם ביחידה?סכמו מ

מה עורר בכם עניין בעת 

 הלמידה?

 מה היו הקשיים במהלך הלמידה?

 

 יישום: 

אלו פעולות תבצעו בעקבות 

 הלמידה?

 מהן חשיבותן של פעולות אלו?

 ונות של אקלים קיצון: תמ1נספח  - 

 מקורות מידע ברשת בנושא אקלים קיצון : 2נספח  -

 : טבלה מסכמת תופעות אקלים קיצון 3נספח  -

 : סיכום משימה אישית4נספח  -

בנושא אקלים קיצון בארץ  : מידע למורה5נספח  -

 םובעול

 כרטיסיות מידע על תופעות קיצון: 6נספח  -

 לצורך הורדת הנספחים, לחצו על הקישור: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units

/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/kayam

ut/ChomreyLemida/ 

 נספחים

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/kayamut/ChomreyLemida/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/kayamut/ChomreyLemida/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/kayamut/ChomreyLemida/
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 תמונות אקלים קיצון - 1נספח 
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 םנספחי    
 : תופעות אקלים קיצון טבלה מסכמת

 
 כתבו בטבלה את המידע שאספתם מחבריכם בעקבות הצגת תופעות של אקלים קיצון: .1

 מאפיינים
 שם 

 התופעה

מקום התרחשות  הגורמים לתופעה
 התופעה

הפגיעה שנגרמת לסביבה 
 בעקבות התופעה

כיצד ניתן לצמצם את 
 הפגיעה מהתופעה?

 שיטפונות 
 
 
 
 
 

  
  

        

ב/ חמסין/שר
גלי חום 
 קיצוניים 

 
 
 
 
 
 

  

        

 אובך  
 
 
 
 
 
 

  
  

        

 רוחות חזקות: 
 הוריקן/ טורנדו
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 מאפיינים
 שם 

 התופעה

מקום התרחשות  הגורמים לתופעה
 התופעה

הפגיעה שנגרמת לסביבה 
 בעקבות התופעה

כיצד ניתן לצמצם את 
 הפגיעה מהתופעה?

 
  
  

 שרפות  
 
 
 
 

  

        

התכת / המסת 
 קרחונים

 
 
 

 

    

 
 התבוננו בטבלה וסמנו בצבע אחד את כל המאפיינים המשותפים לתופעות השונות. .2

תופעות? כתבו: מה משותף לכל ה

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 

 בטבלה וסמנו בצבע אחר את ההבדלים בין התופעות. התבוננו .3
 בו: מה שונה בין התופעות?כת

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 סכמו, מה ניתן להסיק מהטבלה על: .4
קום ההתרחשות של התופעות: א.   מ

 ________________________________________________________________ 
 ב. הגורמים לתופעות: 

_________________________________________________________________ 
 ג. אלו תופעות, לדעתכם, האדם יכול למנוע/ לצמצם על ידי התנהגותו? כיצד?     

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 ד. מה למדתם מהמשימה:
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 משימה אישית -נספח: סיכום
 

  מה למדתם ביחידה?. סכמו 1

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

  .  מה עורר בכם עניין בעת הלמידה?2

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 .  מה היו הקשיים במהלך הלמידה?3

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  . אלו פעולות תבצעו בעקבות הלמידה?4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 . מהי חשיבותן של פעולות אלו?5

____________________________________________________________________

______ 
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 מידע למורה בנושא אקלים קיצון בארץ ובעולם -נספח  

 כיום קיימת הסכמה עולמית רחבה שאכן מתרחשים שינויי אקלים בכדורו הארץ.

ו עדים לעלייה גבוהה בטמפרטורת האוויר, הטמפרטורה ליד פני הקרקע בשנים האחרונות אנ

 , השנה בה החלו מדידות הטמפרטורה על פני כדור הארץ(1551וטמפרטורת הים )מאז 

בעולם ככלל ובאגן הים התיכון בפרט מבשרת עליה בטמפרטורה הממוצעת  21 -התחזית למאה ה
, עליה בעוצמת אירועי 22%-4%גשמים בתחום של מעלות צלזיוס, ירידה בכמויות ה 5.1 -2.2 -ב

 גשם קיצוניים, עליה במספר גלי החום ועוד.
  

בעקבות שינויי האקלים והלחץ הרב של האוכלוסייה על משאבי הטבע, במהלך השנים הבאות 
צפויות השלכות ניכרות על משאבים, על סקטורים כלכליים, סקטורים סוציואקונומים ברחבי 

 העולם.
השינויים קיימות שתי אפשרויות תגובה למניעת או הפחתת הנזקים למשאבי הטבע, בעקבות 

 לאדם ולרכוש : מיתון פליטות גזי חממה והיערכות.
חשיבות ההיערכות לשינויים אלה באה לידי ביטוי גם בפרויקטים משותפים )כמו פרויקט לתאום 

)בכתובת:  ERA NET CIRCLEתכניות מחקר על שינויי אקלים של האיחוד האירופי  
http//:www.era-circle.net שישראל שותפה בה( ועידות אקלים המתקיימות במקומות שונים )

 בעולם.
 בז'נבה. 1121 -ועידות אקלים הראשונה היתה ב

 2511 -. שותפים בו למעלה מ IPCCהוקם ע"י האו"ם פאנל בין ממשלתי לשינויי אקלים:  1115 -ב
צפו עלייה בגלי החום ובכמויות הגשם  2113האחרון שלו בשנת  מדינות מרחבי העולם. בפרסום

 הקיצוניות.
בפריז הוחלט על  2115בוועידת האקלים האחרונה והגדולה ביותר אשר התקיימה בדצמבר 

הפחתת פליטת גזי החממה. לכל מדינה הוצב יעד משלה במטרה למציאת פתרון גלובלי לבעיית 
 התחממות כדור הארץ.

  
 בישראל
ומחקרים בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי אקלים בתחומים רבים. לדוגמא:  ממעקב

, עלייה במספר אירועי החום, הקצנה בגשמים 21 -מעלות בהשוואה לשנות ה 2 -התחממות של כ
מ"מ  11 -עונתיים ויומיים, קיץ חם יותר וחורף קר יותר, קצב עליית מפלס מי הים התיכון בכ

 לשנה ועוד.
מעלות עד  5יד מבשרות המשך מגמה של שינויים: עלייה בטמפרטורה הממוצעת בכ התחזיות לעת
, עליה במספר ובתדירות 2151מ"מ עד שנת  21 -, ירידה בכמות הגשמים בכ21 -סוף המאה ה

 אירועי אקלים קיצון כמו שנות בצורת חריפה, שיטפונות, שרב ועוד.
  

חומים רבים: בתחום המים, הים וחופיו, לשינויי האקלים יש השלכות שונות ומשמעותיות בת
 החקלאות, המגוון הביולוגי, האנרגיה ובריאות הציבור.

לאור הנתונים האלה המשרד להגנת הסביבה הוציא המלצות ביניים להיערכות לשינויים אלה בכל 
 התחומים.

יעת דוגמאות להמלצות: חיסכון במים ומניעת זיהומים, שיפור תשתיות מים, ניקוז וביוב, מנ
זיהום הים, הגנה על מצוק חופי, הפחתת סחף, פיתוח מודל לחיזוי התפתחות היבול, הגברת 
יעילות אנרגטית תכנון ובניה בערים, ממשק שמורות טבע ויערות, פעולות מניעה וטיפול בשריפות 

 יער, בתחום הבריאות הסברה על הנזקים האפשריים והכשרת מומחים, מתן חיסונים. ועוד.
 מתוך המקורות: עובד    

 2115 יולי, גלובליים אקלים לשינויי ישראל היערכות: הראשי המדען לשכת -הסביבה להגנת המשרד של ח"דו      .1
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 2115 מרץ, המטאורולוגי השרות ממצאי, בישראל לימייםאק שינויים      .2
 2112 מברספט, ורולוגיהמטא השרות, בישראל קיצוניים אוויר מזג באירועי מגמות      .3

 מקורות מידע ברשת בנושא אקלים קיצון: - 6נספח 
 הנושא המקור מס'

31 YNET  מספר עובדות על שינוי אקלים עולמי ד"ר נמרוד אפשטיין -סביבה 

 היערכות לשינוי אקלים משרד הכלכלה והתעשייה 32
 ?איך ישראל נערכת לשינוי אקלים קיצוני makoאתר  33

 שיטפונות  בריינפופ .4
 שיטפונות במדבר אאוריקה  5
 טקסט בשפה בנושא שטפון שפות  אגף 2
2 Pacific TWC Earthquakes of the First 15 Years of the 21st Century 
 המטאורולוגי השרות/  בישראל םקיצוניי אירועים סקירת מאמר 5

 (מאמר)
 מסכנות הארץ כדור את להציל מנסים מדענים כתבה 1

 קיצוניים חום וגלי גלובלית התחממות, הישראלי החמסין מכון דוידסון 11
 אובך אאוריקה 11
12   
 מדי מאוחר כבר זה כל אולי אבל, הגלובלית ההתחממות ון הארץ, יותם פלדמןעית 13
 הוריקן סופת מכון דוידסון 14
 הוריקן בריינפופ 15
 הוריקן אתר סבבה 12
12 nrg הסערה כבר כאן: הצפות במרכז, שלג ירד בחרמון 
 שרפות מכון דוידסון 15
 שרפות מטח 11
 שרפות קקל 21
 )סרטון( קרחונים דסוןימכון דו 21
 קרחונים הפשרת סבבה 22
 )גלים( צונאמי מטח 23
 צונאמי בריינפופ 24
 צונאמי תרגיל יוטיוב 25
 הנדסיות-גיאו הצעות שים, עיתון הארץתר 22
מאמר בעיתון דיגיטלי זוויות, ד"ר  22

  ניאל מדרד
 געש הרי והתפרצות אדמה רעידות: התחזית

 למצבי והמשפחה הבית להכנת הנחיות? לעשות מה תדעו איך עירית חיפה 25
 וחירום משבר

מאמרים בנושא שינוי  -ז ידע מרכ 21
 אקלים

 1דוח  –להיערכות לשינויי אקלים  מרכז ידע
 

 מזג האוויר המשוגע וההתחממות הגלובלית צפריר רינת, הארץ 31
 היערכות לשינוי אקלים בההאתר להגנת הסבי 31
לשכת המדען  -המשרד להגנת הסביבה  32

 הראשי 
   היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים

 
 הילדים של שינוי האקלים סוכנות ידיעות למדע ולסביבה –זווית  33
  קיצוני ושריפותאקלים  אהוד קלפון -מכללת גורדון  34
  סרטונים: 
 אל גור -האמת המטרידה  יוטיוב 1
 פרופ' דני רבינוביץ -מזג אויר קיצוני  2ערוץ  2
 מזג האוויר הקיצוני, פרופ' דני רבינוביץ 1רוץ ע –הערב בשש  3
 איציק איסר ציפי ד"עו - האוויר במזג קיצוני שינוי עוד המכללה האקדמית נתניה 4
 הסכם היסטורי בוועידת האקלים בפריז חינוכית -ועדת אקלים בפריז  5
 התחממות כדור הארץ 2ץ ערו 2
 כדור הארץ מתחמם נשיונל ג'אוגרפיק 2
 דיקפריו מנסה להציל את כדור הארץ / לפני המבול אסף יחזקאלי – 2חדשות ערוץ  5
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 פרופ' - הארץ כדור התחממות את לעצור ניתן האם |תשע"ה מדוע האוניברסיטה העברית, ירושלים 1
 לוריא מנחם

 כרטיסיות מידע על תופעות אקלים קיצון

 רוחות חזקות )הוריקן, טייפון, ציקלון וטורנדו(
 בכיוון מאופיינת הרוח. האוויר בלחץ הפרשים בשל נוצרת הרוח. האוויר של תנועה היא רוח

 אובך, גשמים כמו רבות אוויר מזג תופעות על השפעה להן ויש הזמן כל משתנים אשר, ובמהירות

 .להיווצרותן והסיבות אופיין לפי מסווגות חותרו. ועוד

 נקראת סופה אותה. האטלנטי האוקיינוס מעל הנוצרת עוצמה רבת טרופית סופה היא ההוריקן סופת

 .ההודי ובאוקיינוס בנגל במפרץ ציקלון או השקט האוקיינוס במערב נוצרת היא כאשר טייפון

 נעה אשר סופה זוהי. ספורות שעות או ימים תוך להתגבש ויכולה בקיץ בעיקר נוצרת הוריקן סערת

 עם בשילוב. באוקיינוס החמים החלקים מעל נוצרת היא. רב וגשם חזקות רוחות וגורמת עצמה סביב

 מן מים ואדי אוויר לתוכו שואב והוא, נמוך לחץ של אזור נוצר( קומולונימבוס) סערה ענני של מצבור

 עד, המערבולת של האנרגיה כמות ואת הרוחות וצמתע את מגביר" משאבה" של זה מנגנון. הסביבה

 י"עפ 5-1 דרגות בין מדורגת הסופה עוצמת .עצמה את מעצימה הסופה שבו תהליך של להיווצרות

 . ש"קמ 120 על עולה הרוח ועוצמת מ"ק 750 -500 -ל מגיע הסופה של קוטרה. שבה הרוח מהירות

 הגשמים עם ויחד הקרקע על בעוצמה מתנפצים עצומים גלים, החוף אל מגיעה הוריקן סופת כאשר

 להיעלם יכולים שלמים חופים מאוד קצר זמן תוך. וברכוש בנפש והרסני רב לנזק גורמים העזים

 האחרונות בשנים. ושיטפונות הצפות נגרמים, להיעקר יכולים ועצים בתים, נהרסים יבולים, ולהיבלע

. בעבר שהיו ממה יותר גבוהה ובעוצמה הגדול בתדירות כאלה סופות של להתרחשות עדים אנו

 .ועוד, 2012 בשנת" סנדי, "2005 בשנת" קטרינה" ההוריקן סופת לדוגמא

 אוויר לחץ בשל להיווצר יכולים לא כאלה סערה ענני כי להתרחש יכולות לא כאלה סופות התיכון בים

 . באטמוספירה גבוה

 סופה היא הטורנדו סופת, רחבים טחיםש פני על המשתרעת ההוריקן של הגדולה המערבולת לעומת

 הטורנדו סופת, האוקיינוסים מן המגיע להוריקן בניגוד. יותר מצומצם שטח על המשתרעת קטנה

, קומולונימבוס, רעמים סופות של בעננים נוצרת טורנדו סופת. היבשה באזורי לנזק וגורמת מתגבשת

 נמשכת היא. צר משפך דמוית רבולתכמע נראית טורנדו סופת. באטמוספרה מיוחדים תנאים כשיש

 הטורנדו במערבולת הרוח מהירות. אחדים קילומטרים עד מטרים למאות מגיע וקוטרה, דקות מספר

 בתים: בדרכה הנקרה דבר כל לתוכה" השואבת" עצומה יניקה יוצרת והיא, ש"קמ 500 עד מגיעה

 הטורנדו בישראל. ובקיץ באביב רבעיק נוצר הטורנדו. ממקומם להיעקר עצים, לעוף עלולים ומכוניות

 .לנזקים וגרם הגליל במערב טורנדו התרחש 2006 בשנת. יחסית נדיר

 את לפנות ומקובל, התגוננות צעדי כלל בדרך ננקטים טורנדו או הוריקן הגעת על מידע כשיש

 . פותהסו בשל רבים אזורים של ובידוד ניתוק צפוי שכן, ובאספקה חירום בתאורת להצטייד, התושבים

                                            מקורות מידע

 , אתר בריינפופ                                      הוריקנים .1

               .איך נוצרת סופת הוריקן? ד"ר ארז גרטי, מכון דוידסון .2

 , אתר סבבה.הוריקן .3

 רוח, אתר בריינפופ  .4

 , אתר בריינפופטורנדו .5

https://www.youtube.com/watch?v=cJ3-hVKeaVE
https://www.youtube.com/watch?v=cJ3-hVKeaVE
http://www.brainpop.co.il/category_8/subcategory_113/subjects_619/
http://www.brainpop.co.il/category_8/subcategory_113/subjects_619/
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4367
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4367
http://www.brainpop.co.il/category_8/subcategory_108/subjects_626/
http://www.brainpop.co.il/category_8/subcategory_108/subjects_626/
http://www.brainpop.co.il/category_8/subcategory_113/subjects_615/
http://www.brainpop.co.il/category_8/subcategory_113/subjects_615/
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, יאיר יואב ר"ד. נבחרים פרקים -ואקלים אוויר מזג: פירההאטמוס ברחבי מסע .6

 .ח"מט הוצאת, סביר ובילי שגב מאירה

  .ח"מט, קליין רמי ר"וד יאיר יואב ר"ד, וסופות רוחות .7

 חמסין / שרב / גלי חום קיצוניים
 כדור בהתחממות משמעותית עליה חלה האחרונות בשנים כי מסכימים ובעולם בארץ רבים םחוקרי

 . בעולם הקיצוניות האקלימיות התופעות ובמספר הארץ

 כל. האחרונות השנים במאה צלזיוס מעלות 0.6-בכ עלתה הארץ כדור של הממוצעת הטמפרטורה

 עלולה מעלה עשירית של עלייה כל לאב משמעותי נשמע לא אולי זה. מקודמו יותר חם היה עשור

 .קיצוניות טבע ולתופעות באקלים לכת מרחיקי שינויים לגרור

 העליונות השכבות באחת. מ"ק 50 -כ של לגובה עד, אטמוספירה של שיכבה עוטפת הארץ כדור את

 בעקבות הארץ מכדור הנפלטת החום קרינת(. חמצני דו ופחמן מתאן כגון) חממה גזי של ריכוז יש

 מה", החממה אפקט" זהו. )הארץ לכדור מוחזר ורובה החממה גזי בשכבת פוגעת, השמש רינתק

  .(חיים שמאפשר

  חמצני-דו פחמן גז של מאוד רבות כמויות. ימינו ועד התעשייתית התקופה מאז החלה הבעיה

 דורכ אל תחזור חום קרינת שיותר לכך וגורמות החממה גזי שכבת את מעבות, לאטמוספירה נפלטות

 זו עלייה. הארץ כדור טמפרטורת עולה ובעקבותיה(, האטמוספרה בתוך הנלכדת חום קרינת) הארץ

 הקרח כמות לירידת, האוקיינוסים מי טמפרטורת לעליית גורמת, החממה לאפקט ישיר באופן תורמת

 פרםבמס וירידה הקיצוניים החום גלי במספר עלייה, הים פני גובה לעליית, קרחונים המסת, והשלג

 . עוצמה רבות וסערות ולסופות, בעולם קיצוניים קרה אירועי של

 התפרצויות כמו טבעיים תהליכים בשל הן מוגבר(, האטמוספרה בתוך חום לכידת" )החממה אפקט"

 של פעילות של תוצאה הוא גדול חלק, אולם, השמש מן המגיעה הקרינה בעוצמת ושינויים געשיות

 תהליך את שהפחית יערות ובירוא( טבעי וגז פחם, נפט) אובניםמ דלקי שריפת למשל. האדם בני

 .החמצן וייצור, הפוטוסינתזה

 צמצום של לתהליך קוראים העולם בכל. הטמפרטורה להורדת תתרום החממה גזי פליטת הפחתת

 את לצמצם היא זאת לעשות ביותר הטובה הדרך". פחמן דיאטת: "באוויר חמצני הדו הפחמן כמות

 נחסוך אם. בחשמל לחסוך, כלומר. ונפט פחם כמו, האדמה מבטן, הפוסיליים םהדלקי שריפת

 יפלט חמצני-דו פחמן ופחות דלקים פחות ישרפו, חשמל פחות לייצר תצטרך החשמל חברת, בחשמל

 דרך. ומנפט מפחם פחות שמזהם, ומגז מתחדשים ממקורות חשמל להפיק מומלץ) לאטמוספירה

 יותר להשתמש, משותפות לנסיעות להתארגן, פרטיים ברכבים לנוש השימוש את לצמצם היא נוספת

 כמות. קצרים למרחקים לנסוע במקום ברגל יותר וללכת אופניים על יותר לרכב, ציבורית בתחבורה

 חורשות, יערות ניטע אם גם להצטמצם יכולה האדם מפעילות נפלטת זאת שבכל חמצני הדו הפחמן

 .  אקולוגיים בתים תכנןונ היערות כריתת את נבלום, וגנים

 את שיספגו אצות גידול לעודד כדי באוקיינוסים ברזל פיזור כמו הצעות מציעים הנדסה-הגיאו חוקרי

 בחזרה הקרינה את שתחזיר אלומיניום-פוליאתילן בשכבת מדבריות כיסוי, מהאוויר חמצני-דו הפחמן

 .בלבן שלמות ערים לש והרחובות הגגות צביעת או בקרקע נספגת שהיא לפני לאטמוספרה

 על חותמים יחד וכולן מדינות כמה בה משתתפים אשר אקלים ועידות מתכנסות שנים לכמה אחת

 . האקלים שינוי למען לעשייה אמנה

 מקורות מידע

 ד"ר רן טבעוני, מכון דוידסון. ,ת, וגלי חום קיצונייםהחמסין הישראלי התחממות גלובלי .1

../../../../../user/Downloads/cet.ac.il/Pages/item.asp%3fitem=5212
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
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מדענים מנסים להציל את כדור הארץ מסכנות ההתחממות הגלובלית, אבל אולי כל זה  .2

 "הארץ"., יותם פלדמן ,כבר מאוחר מדי
  השרות המטאורולוגי הישראלי. מהו עומס חום ומהו מדד חום? .3

 אובך      
, באוויר רבה בכמות ואבק אויר זיהום, חול כמו חלקיקים הימצאות של תופעה הוא( Mist) אובך

 . חריג אוויר לזיהום וגורמים הנשימה ועל הראות על מקשים

 במקביל מגיע האובך לרוב. אוויר מזג של מערכות ומשינוי חום גל של בסיומו ייווצר ובךא, רוב פי על

 .אבק לסופת

 עולה לא כך. למעלה לעלות הנגרם מהזיהום מונעת וכבדה יציבה אוויר שכבת כאשר נוצר האובך

 לא שהאובך לכך תורמות חלשות רוחות גם. האדמה פני על נשאר אלא, מתפשט ולא למעלה האובך

 . מתפוגג

 הם בישראל. לאובך עיקריים גורמים הם מדבריים אוויר זרמי. שונים להיות יכולים לאובך הגורמים

 . וסיני אפריקה צפון ממדבריות כלל בדרך מגיעים

 מופע הם סתווי או קייצי אובך. בחורף לעיתים, באביב: המעבר בתקופת כלל בדרך מתרחש אובך

 .צפופים עירוניים וריםבאז בעיקר מופיע אובך. יותר נדיר

 או, גדולות שריפות למשל יהיו דוגמאות. אדם ידי מעשה גם להיות האובך יכול מסוימים במקרים

 ממפעלי אוויר זיהום בשל שנוצר האובך מתועשות בערים, רבים במקרים. בעומר ג"ל מדורות

. לקרקע מגיע אל השמש שאור כך כדי עד השנה כל במשך ושורר קיצוני הוא רכב כלי או תעשייה

 המפעלים פעילות את להפסיק צורך היה, האולימפיאדה לפני ין'בבייג האוויר את לנקות בכדי)

 (.חודשיים למשל והרכבים

 בעת מלשהות להימנע חייבים בהריון ונשים ילדים, קשישים, ריאות-לב חולי, בריאותית מבחינה

 .הפתוח באוויר האובך

 

 מקורות מידע

 .אאוריקה , ?אובך זה מה .1
 . דיין בועז ,תחזית מזג האוויר בישראל .2

 

 

 

 

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285530
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285530
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285530
http://www.ims.gov.il/IMS/TRAINING/FAQ/Climateweather/Heat.htm
http://www.ims.gov.il/IMS/TRAINING/FAQ/Climateweather/Heat.htm
https://eureka.org.il/item/48217/%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9A
http://www.israelweather.co.il/forecast/index.html
http://www.israelweather.co.il/forecast/index.html
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  התכת / המסת קרחונים
 . מתמשכת בירידה נמצאת הקרח כמות ותהאחרונ בשנים כי נמצא

 של הפשרה נצפית. הדרומי האטלנטי האוקיינוס אל ונסחפים נסדקים אנטרקטיקה של הענק קרחוני

 .ההימלאיה מהרי קרחונים

 במצב לשינוי גם היתר בין, באקלים לשינויים גורמת האדם בני י"ע הנגרמת הגלובלית ההתחממות

 . החוף אזורי ובהצפת קיינוסיםוהאו הים פני בעליית, הקרחונים

 מדי מ"מ 2-1 של בשיעור עלו הים פני 20-ה שבמאה לראות ניתן לוויינים ידי על שנעשו מתצפיות

 .מ"ס 20-10 של בשיעור הים פני יעלו 2100 שנת שעד צופים החזאים. שנה

 ביתובמר באנטארקטיקה, בסיביר, באלסקה – הקטבים באזורי נמדדה ביותר הגדולה ההתחממות

 נסוגים, כולו העולם ברחבי, ההרים בראשי הקרחונים כל כמעט זאת עם יחד. האוקיינוסים

 . נמסים( שנים 10,000-כ לפני) הקרח תקופת שמאז קרחונים. ומצטמצמים

 :האדם רווחת ועל הסביבה על חמורות השפעות להיות יכולות לכך

 נוספת תחממותולה מוגברת להתאדות גורמת, האוקיינוסים טמפרטורת עליית . 

 קרחונים היעלמות. 

 ההצפות. מההצפות להיפגע עלולים החופים באזורי הגרים אדם בני מיליוני. הים פני גובה עליית 

  .שתייה מי של הבארות את ולהמליח שלמים באזורים לפגוע עלולות

 בית המחפשים פליטים לבעיית לגרום יכולות בצפיפות המיושבים במישורים כאלה הצפות. 

 להיות להם שיגרום מה. בקטבים החיים בעלי של ובמזונם חיים בעלי של הגידול בבתי יעהפג 

 . הכחדה בסכנת

 להתחממות שגורם מה, הארץ מכדור האור בהחזרת להקטנה גורמת בקטבים הקרחונים התכת 

 .נוספת

 מה ניתן לעשות?

ות וכבישים, ע"י הוספת כדי למנוע הצפות מוצע להגביה שטחים נמוכים המועדים להצפה, כולל רחוב

אדמה, תוך התקנת ניקוזים חדשים ומשאבות ענק, המסוגלות לדחוף את המים חזרה אל המפרץ. 

 הגישה הזאת כבר הוכיחה את עצמה בכמה מהשכונות בארצות הברית. 

 כל פעולה שתגרום להפחתת ההתחממות תגרום גם להפחתת כמות הקרח שתופשר מהקרחונים. 

 

 מקורות מידע:

 סבבה. ,המסת קרחונים .1

 שער לביולוגיה סביבתית ,המסת קרחונים .2

 דוידסון., מכון ד"ר ארז גרטי ,  הפשרת קרחונים ועלייה בגובה  פני הים .3

http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4347
http://earthweb.tau.ac.il/content/iceberg-melt
http://earthweb.tau.ac.il/content/iceberg-melt
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9D
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, ג'סטין גיליס, ניו יורק טיימס, כבר לא תחזית: שינוי אקלים מציפים את חופי ארה''ב .4

 הארץ.

http://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.3062299
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.3062299
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 שיטפונות  

בעבר  שיטפון הוא זרם מים חזק, בדרך כלל פתאומי, המציף שטחים נמוכים ויבשים, תוך זמן קצר.

אירועי משקעים התפרסו על פני ימים רבים יותר והורידו בממוצע פחות גשם. כיום הסערות מורידות 

 .כמות גדולה יותר של גשם בפחות ימים / בזמן קצר יותר

 הגורמים לשיטפונות הם סופות,  התכת שלג ועלייה של נהרות על גדותיהם. 

גשמים המורידה גשם רב תוך זמן קצר, אגן  סופת :השיטפונות נוצרים משילוב של מספר גורמים

ניקוז גדול האוסף לתוכו כמויות מים עצומות, פני שטח שאינם מאפשרים חדירה של מים אל הקרקע 

ובכך הם מגבירים את הזרימה על פני השטח, צמחייה מעטה מדי שאינה מאטה את זרימת המים. 

 המים לחלחל.  בניינים, מדרכות וכבישים אוטמים את הקרקע ומונעים מן

שיטפונות והצפות גורמים נזקים גדולים לתשתיות ולנוף, הפסקות חשמל ובעיות תעבורה, עלולים 

להשמיד שדות שלמים של יבולים, לגרום לתקופות ארוכות של רעב. ֵמי ההצפה העומדים הם מקור 

 להתפתחות של מחלות ועוד.

ט בכמה פעולות שמטרתן לחסום או למתן ההצפות הן אסון הטבע הנפוץ והנרחב ביותר. ניתן לנקו

 את זרימת המים: 

לקיים תחזוקה קבועה של  להעמיק את אפיקי הנחלים הנוטים לעלות על גדותיהם בעונות הגשומות,

תעלות הניקוז לאורך הדרכים וביישובים ולפצל את נתיב המים הראשי לתעלות רבות. לבנות סכרים 

מים לחקלאות ולייצור חשמל(. בשנים גשומות הסכר משמש  קטנים וגדולים )יש להם חשיבות כמאגר

להסטת הגשם ממקום ישוב ולצמצום פגעי השיטפונות. להקים מערכות לחיזוי השיטפונות, 

בעקבותיהם יכולים לפנות אוכלוסייה העלולה להיפגע. כדאי להימנע מהקמת יישובים באזורים של 

 מניפות סחף ומישורי הצפה של נהרות גדולים. 

מ"מ גשם במשך כמה ימים.  200, במהלך סופת הטייפון שהכתה בטייוואן ירדו 2002אוגוסט ב

מ"מ גשם. כמות גשמים כזאת גורמת להצפות, לגלישות  300 -במהלך יום אחד בלבד ירדו למעלה מ

 בוץ ולנזקים עצומים. 

בינואר  12-בישראל שוטפים שיטפונות את אפיקי הנחלים והוואדיות במדבר יהודה ובנגב.  ב

פורסם:  25/3/2016 -התמוטט גשר ניצנה ותושבים נותקו ממים וחשמל. ב עקב שטפון גדול  ,2010

"אזהרה למחר: שיטפונות נדירים בעוצמתם בדרום על פי התחזית של רשות המים, מחר צפויים 

  בדרום שיטפונות משמעותיים שעלולים לגרום נזקים ולהביא לסגירת צירי תנועה..."

 

 ת מידע:מקורו

 

 ., בריינפופשיטפונות .1

  ות, טקסט.שיטפונ .2

 ., אאוריקהשיטפונות .3

                                  , סבבה.שיטפונות והצפות .4

http://www.brainpop.co.il/he/category_8/subcategory_108/subjects_4311/
http://www.brainpop.co.il/he/category_8/subcategory_108/subjects_4311/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/KishoriSafa/Shitafon/TextShitafon.htm
https://eureka.org.il/search/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
https://eureka.org.il/search/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4372
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4372
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 שריפות
 שריפה היא בעירה של אש אשר יצאה משליטה, מתפשטת על שטח גדול בצורה לא מבוקרת. 

תנאים: חומר בעירה, חמצן וחום= משולש הבעירה. נוספת להם  3כדי שתיווצר אש צריכים להתקיים 

 תגובת שרשרת כימית. 

 שריפה עלולה להיגרם מסיבות שונות:

בוער, מדורה שלא כובתה כראוי וכו'(, קצר חשמלי,  בעירה שלא כובתה ויצאה משליטה )בדל סיגריה

 קווי מתח שנפלו, תאונה, מכת ברק ולעיתים השמש עצמה או הצתה בזדון.

כתוצאה משינויי האקלים: כמות גזי הפחמן באטמוספירה עולה, גורמת לעליית הטמפרטורה 

לכן בוערים בקלות רבה הממוצעת בעולם, ולתקופות יובש ארוכות יותר, חומרי הבעירה יבשים יותר ו

 יותר.

כדי להילחם בשריפה יש לסלק את אחד מהגורמים להיווצרותה. לוחמי האש מתיזים מים או מים 

מצנן את חומר הבעירה ומונע את פליטת האדים  -מהולים בחומרים מעכבי בעירה. גם פיזור חול

 הדליקים המלבים את האש.

שטחים ללא צמחיה אשר אמורים  –ילי אש ביערות כדי לנסות להפחית את נזקי השריפה נסללים שב

למנוע את התפשטות השריפה. במטרה למנוע שריפות מתבצעות שריפות יזומות ע"י גורמים 

 המופקדים על שטחי היער, בקרבת ישובים, בכדי ליצור שטחים לא דליקים.

ארעה  1666במהלך ההיסטוריה אירעו שריפות ענק אחדות שכילו ערים שלמות. לדוגמא: בשנת 

 השריפה הגדולה של רומא. -1262שריפה גדולה בשיקגו,  1245שריפה גדולה בלונדון, 

 שריפה גדולה בכרמל אשר גבתה גם חיי אדם,  2010שריפה בשער הגיא,  -1225 -בישראל

 גל שריפות שהתרחשו במספר אזורים ובמספר ימים, כילו שטחי חורש רחבים ואף רכוש.  2016

גי הישראלי מספק תחזיות יומיות לסכנת שריפות המחושבת על פי "אינדקס השרות המטאורולו

המבטא את מידת הקושי לשלוט בשריפה שפרצה ו"אינדקס ההתלקחות" המבטא סיכוי  -התפשטות"

 שמקור אש יהפוך לשריפה הדורשת כיבוי.  100 -0בין 

 

 

 מקורות מידע

 . בריינפופ שריפות יער, .1

 , מכון דוידסון.יפההאש והתפשטות השר .2

 .אינדקס שריפות ,השירות המטאורולוגי הישראלי .3

 

 
 

 

 

 

 

http://www.brainpop.co.il/he/category_8/subcategory_108/subjects_6975/
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/chemistry/%D7%94%D7%90%D7%A9-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94
http://www.ims.gov.il/IMS/RESEARCH/fire_index/
http://www.ims.gov.il/IMS/RESEARCH/fire_index/
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 גלי קור קיצוניים

 

קוטבי. בחורף הן מתרחשות גם באזורים  -סופות שלגים מתרחשות באזורי אקלים ממוזג

 בגובה פני הים. 

קיימים מספר פעמים בשנה ואז משתקים את התחבורה הציבורית באוויר אירועים אלו מת

 וביבשה. לרוב הם מלווים באירועי קרה משמעותיים. 

 אירועי קרה עלולים לפגוע גם בחקלאות ולהביא לנזקים גדולים. 

 -סופת שלגים מפורסמת היא הסופה "נמו" שהתרחשה בצפון אמריקה במשך ארבעה ימים ב

 נהרסו ומאות אלפי בתים נותרו ללא חשמל. . אלפי בתים2013

 סופת שלגים מהחמורות בניו יורק. – 2016בחודש ינואר בשנת 

 סערה בחוף המזרחי של ארה"ב. סופת שלגים המלווה ברוחות עזות  2017בפברואר 

 

בו ירד שלג  1250בישראל ידועים מידי חורף אירועי שלג אך הידוע והמשמעותי היה בשנת 

רץ, למעט הערבה ודרום הנגב, כולל במישור החוף ובתל אביב. האירוע בכל רחבי הא

 הסתיים באירוע קרה משמעותי. 

 

על פי סקירות אירועי מזג האוויר שנערכו ע"י השירות המטאורולוגי נמצא כי בשני העשורים 

 במספר אירועי סופות השלגים בישראל.  ירידההאחרונים חלה 

 ן לשייך זאת להתחממות הגלובלית ולעלייה בטמפרטורה.תופעה כזו נצפית גם בעולם ונית

 

 

 

 

 מקורות מידע

 

 מזג אוויר קיצוני השירות המטאורולוגי .1

  , תחזית מזג האוויר בישראל, בועז דיין.תופעות אקלימיות, סופות שלגים .2

 פרופ' ריצ'ארד ב' אלי, מט"ח., שינויים פתאומיים באקלים .3

 

../../../../../Document/Desktop/מזג%20אוויר%20קיצוני%20השירות%20המטאורולוגי.docx
../../../../../Document/Desktop/מזג%20אוויר%20קיצוני%20השירות%20המטאורולוגי.docx
http://www.israelweather.co.il/page2.asp?topic_id=82&topic2_id=295&sub_topic_id=1
http://www.israelweather.co.il/page2.asp?topic_id=82&topic2_id=295&sub_topic_id=1
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11376
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11376

