
הפחתת זיהו� אוויר
משחק

הפחתת

זיהו� אוויר

הוראות המשחק

מתחלקי� לשש קבוצות (ורוד, תכלת, ירוק, �גול, כתו� וחו�).

כל קבוצה מקבלת ד
 משחק: בצידו האחד של הד
 מצוינת 

נקודת ההתחלה של הקבוצה ומופיעות טבלאות עזר לפענוח 

כתב �תרי�.

בצידו השני  של הד
 תפזורת מילי�.

מטרת המשחק: למצוא את המשפט המ�תתר בתפזורת.

.
התחילו את המשחק בתחנה הראשונה הרשומה לכ� בד

ב�ו
 כל תחנה יש רמז המוביל לתחנה הבאה.

לכל קבוצה מ�לול שונה.

לאחר שת�יימו לעבור בכל התחנות במ�לול שלכ� – תוכלו 

לגלות את המשפט המ�תתר בתפזורת. שימו לב- שמות 

התחנות בה� תעברו מופיע בתפזורת.  כדי למצוא את המשפט 

עליכ� למצוא ולמחוק את ש� התחנה בה עברת�.

נכתב ב�יוע פנינה ישראלי- הפקת תוכ� מדעי ו�ביבתי 



בהצלחה!
הפחתת

זיהו� אוויר

אי� תדעו ש�יימת� את המ�לול? �ו
 המ�לול של כל קבוצה 

הוא בנקודת ההתחלה. כלומר, כאשר תגיעו לרמז שהתשובה 

עליו היא ש� התחנה בה התחלת�.

ע� �יו� המ�לול ומציאת המשפט המ�תתר בתפזורת עליכ� 

להביא את ד
 המשחק לנקודת הזינוק. בנקודה זו ימדד הזמ� 

שלקח לכ� לבצע את המ�לול.

הקבוצה הזוכה היא זו שהשלימה את כל המשימות בזמ� הקצר 

ביותר.

הוראות המשחק: הפחתת זיהו� אוויר



פחמ� דו חמצני 
חנק�

הליו�

אוזו�
הפחתת

זיהו� אוויר

מה ה�
שני הגזי�

המרכיבי� את רוב 
האוויר?  התשובה 
הנכונה היא ש� 
התחנה הבאה.

חמצ�

כל המתרחש בתמונות
לא היה יכול להתרחש

ללא אוויר.

הרמז
לתחנה הבאה:

אוויר



חנק� וחמצ�

הפחתת

זיהו� אוויר

חנק�
78.08%

חמצ�
20.95%

גזי�
אחרי�

חנק� וחמצ� ה� הגזי�
המרכיבי� את רוב האוויר. 

באוויר יש ג� חומרי� 
נו�פי�, שה� לא חלק 

טבעי מההרכב שלו.

כאשר האוויר 
מכיל חומרי� 

שאינ� חלק מההרכב 
הטבעי שלו נוצר......
התשובה היא ש� 

התחנה הבאה.

הרמזי�
לתחנה הבאה:



זיהו�

הפחתת

זיהו� אוויר

זיהו� אוויר הוא שינוי 
במאפייני� הטבעיי� 

של האוויר על ידי 
גורמי� כמו כימיקלי�, 

חלקיקי� או גורמי� 
ביולוגיי�.

הרמז
לתחנה הבאה:

40 ,10 ,40 ,200, 6 ,3 ,5      4 ,8 ,1
     200 ,10 ,6 ,6 ,1   40 ,6 ,5 ,10 ,7 ,30

.5 ,10 ,10 ,300 ,70 ,400 ,5     1 ,6 ,5

פענחו את כתב 
ה�תרי�  וגלו מי 

גור� מרכזי 
בהיווצרות  זיהו� 

אוויר. ש� הגור� הוא 
שמה של התחנה 

הבאה.



תעשייה

הפחתת

זיהו� אוויר

הרמזי�
לתחנה הבאה:

כולל  ש�  היא  תעשייה 
המייצרי�  המפעלי�  לכל 
מוצרי� שוני�. התעשייה 
יכולה לגרו� לזיהו� אוויר 
בחומרי  השימוש  בגלל 
מכונות  להפעלת  דלק 
שונות ובשל תוצרי לוואי 

של תהליכי הייצור.

אמנ� התעשייה 
יכולה לגרו� לזיהו� אוויר, 

א� יש גורמי� נו�פי�, מלבד 
התעשייה, היכולי� לזה� את 

האוויר. 
מצאו את המלה המשותפת לכל 
האיורי� הבאי�. מלה זו היא גור� 

נו�
 לזיהו� אוויר והש� של התחנה 
הבאה שלכ�.

רמז: שורש המלה הוא     
ע.ב.ר.



תעבורה

הפחתת

זיהו� אוויר

מנת  על  דלק  שורפי�  בימינו  התחבורה  כלי  מרבית  
לנ�וע וגורמי� לזיהו� אוויר. שימו לב לעלייה במ�פר 

כלי התחבורה בישראל לאור� השני�.

הרמז
לתחנה הבאה:

צבמיפב    שמ    טדמ ,  
תל   צודאמ   יעציא   

תא   צתפפמג. 
שכזקמ   צנכפמעמצ,  
צידגג   פצגיעפג   כת  

מוזכפ.

פענחו את כתב
ה�תרי� וגלו את שמה

 של התחנה הבאה.



הרמז
לתחנה הבאה:

חשמל

הפחתת

זיהו� אוויר

שמה של התחנה 
הבאה התבלבל.....
לפניכ� האותיות:

שעה  גרי
רמז: ש� התחנה מורכב 
משתי מלי� המתארות 

גור� טבעי לזיהו� 
אוויר.

לצור� הפקת 
חשמל שורפי� חומרי דלק.
בתהלי� שריפת חומרי דלק 

נוצרי� חומרי� המזהמי� את 
האוויר. 



הרי געש

הפחתת

זיהו� אוויר

הרמז
לתחנה הבאה:

געש  הרי  של  התפרצויות 
משחררות לאוויר כמות רבה 
של אפר הגור� לזיהו� אוויר. 
על  שליטה  אי�  האד�  לבני 
וזיהו�  געש  הרי  התפרצויות 
ה�  א�  מכ�,  הנגר�  האוויר 

ניזוקי� מזיהו� האוויר.

יש חג
בישראל  בו זיהו� 

האוויר עולה בצורה 
חדה. מהו החג?

 התחנה הבאה נקראת על 
ש� מנהג נפו� בחג זה.



מדורות

הפחתת

זיהו� אוויר

הרמז
לתחנה הבאה:

אש, אש, מדורה !
בל"ג בעומר עולה זיהו� האוויר בישראל בצורה חדה. 
גזי� רעילי� וחלקיקי�  בזמ� השריפה נפלטי� לאוויר 

המשפיעי� לרעה על איכות האוויר.

מדורה 
שיוצאת משליטה 
עלולה לגרו� ל....

התשובה היא
ש� התחנה

הבאה שלכ�.



הא� ראית� פע� 
את השמיי� צהובי� ? 

כדי לדעת מה גור� לתופעה 
זו פענחו את כתב ה�תרי� 

הבא וגלו את שמה של 
התופעה ושל התחנה 

הבאה שלכ�:
תפשל

שריפות יכולות להיגר� כתוצאה 
מרשלנות בני האד� (למשל א� 

לא כיבו מדורה עד ה�ו
 או 
השליכו �יגריה דולקת)

או כתוצאה מגורמי� טבעיי� 
(כמו ברקי�).

את רוב השריפות נית� למנוע ובכ� להפחית את הנזקי� 
הנגרמי� מה� וג� להפחית את זיהו� האוויר.

הפחתת

זיהו� אוויר

שריפות

הרמז
לתחנה הבאה:



אוב�

אוב� הוא תופעה בה מתוו�פי� לאוויר חלקיקי� שוני� 
כמו חול ואבק המקשי� על הראיה ועל הנשימה.  

הרמז
לתחנה הבאה:

כאשר
זיהו� אוויר מתערבב ע� 

גש� שיורד, נוצר גש� מ�וג 
חדש ומזיק. 

שמו הוא ש� התחנה הבאה שלכ�.
רמז: ש� התחנה מורכב

משתי מלי�. 
 __ __ __

הפחתת __ __ __ __ __

זיהו� אוויר



הפחתת

זיהו� אוויר

גש� חומצי

הרמזי�
לתחנה הבאה:

גש� חומצי פוגע בחומרי� שוני�, באדמה, במי� 
וביצורי� חיי�. 

בתמונה רואי� פ�ל אב� שניזוק מגש� חומצי. 

לפניכ� מ�פר רמזי� 
שיכוונו אתכ� לתחנה 

הבאה:
רמז 1: ש� של גז.

רמז 2: גז זה נמצא לרוב בשכבה 
הנקראת על שמו של הגז.

רמז 3: בעבר דיברו הרבה על חור 
בשכבת הגז הזה.

על איזה גז מדובר ? 



הפחתת

זיהו� אוויר

אוזו�

הרמז
לתחנה הבאה:

התחנה הבאה 
נקראת א
 היא על

שמו של גז. 
זהו הגז בו משתמשי� 

הצמחי� לייצור �וכר וחמצ� 
בתהלי� הפוטו�ינתזה. 

על איזה גז מדובר ? 

האוזו� הוא גז המורכב משלושה 
אטומי� של חמצ� א� הוא אינו 

קשור לאוויר שאנו נושמי�.
באטמו�פירה קיימת שכבת אוזו� 

המגינה עלינו מפני החלקי� 
המזיקי� של קרינת השמש ואינה 

מזיקה לנו.
של   
נו� �וג  קיי�  זאת  לעומת 
מזיהו�  כתוצאה  שנוצר  אוזו� 
לפני  קרוב  נמצא  והוא  אוויר 
לבריאות  מזיק  זה  אוזו�  הקרקע. 
וגור� במיוחד למחלות לב וריאות.



הרמז
לתחנה הבאה:

הפחתת

זיהו� אוויר

פחמ� דו חמצני

היתר) כאשר  (בי�  נוצר  הפחמ� הדו חמצני 
שורפי� חומרי דלק ולכ�, בשני� האחרונות, 

כמותו באוויר עולה.  
נו�פי�,  גזי�  ע�  יחד  חמצני,  הדו  הפחמ� 
יוצר שכבה שאינה מאפשרת לחו� המגיע 

מ� השמש לצאת מ� האטמו�פירה.
למה זה חשוב ? על כ� בתחנות הבאות...

שמה של
התחנה הבאה 

היא כשמו של החומר 
המרכיב 70%
מ� הגו
 שלנו.



מי�

אדי מי�,
  פחמ� דו חמצני 

וגזי� נו�פי� (מתא� למשל) 
קיבלו ש� מיוחד.

הש� מורכב משתי מלי�:
המלה הראשונה מתארת את מצב 

הצבירה של חומרי� אלה. 
למלה השנייה יש רמז 

בתמונה הבאה: 

הפחתת

זיהו� אוויר

הרמזי�
לתחנה הבאה:

 עובדה חשובה על מי�: 
והימי�)  (מהאוקיינו�י�  מתאדי�  מי�  כאשר 
הפחמ�  ע�  מתערבבי�  אלה  אדי�  אדי�.  נוצרי� 
הדו חמצני  ויוצרי� שכבת גזי� המונעת את יציאת 

החו� מ� האטמו�פירה.



הפחתת

זיהו� אוויר

גז חממה

גזי החממה הופכי� את 
כדור האר� לחממה. התופעה 

הנגרמת בגלל זה נקראת
 .....אופ�! האותיות התבלבלו...

א� ת�דרו אות� נכו� – תקבלו את ש� 
התחנה הבאה.

תתת מממ וו יעלחה
רמז ל�ידור האותיות:

ה__ __ ___ ___ ___ ___ 
ע __ ___ ___ ___ ___

הרמז
לתחנה הבאה:

יוצרי�.....חממה. ה� מונעי� מקרני השמש  גזי חממה 
את  המשנה  לתופעה  וגורמי�  מהאטמו�פירה  לצאת 

האקלי� על פני כדור האר�. 
השמש  קרני   :1 שלב 

מגיעות לכדור האר�.
2: הקרניי� פונות  שלב 

חזרה לאטמו�פירה.
גזי החממה לא   :3 שלב 
של  יציאה  מאפשרי� 

הקרניי� והופכי� אות� לאנרגיה של חו�.



תחנת מזג אוויר
תחנת מדידה

תחנת ניטור תחנת
זיהו� אוויר

אי� יודעי�
ואי� מודדי� ? 

זיהו� אוויר נמדד 
בתחנות מיוחדות. מהו 
הש� של תחנות אלה ?
התשובה הנכונה היא 

ש� התחנה הבאה.

הרמז
לתחנה הבאה:

הפחתת

זיהו� אוויר

התחממות עולמית

התחממות עולמית הנקראת ג� 
התחממות גלובאלית גורמת 

להפשרת קרחוני�, שיטפונות 
ועלייה של פני הי� בחלקי� 

מ�וימי� של כדור האר�.
בחלקי� אחרי� – בצורת, יובש 

ומח�ור במי�.

אלה התוצאות של ההתחממות 
העולמית הנגרמות בגלל זיהו� 

האוויר בגזי חממה.



הרמז
לתחנה הבאה:

הפחתת

זיהו� אוויר

תחנת ניטור

מי אני ?
א� תזהו – תדעו מה שמה 

של התחנה הבאה.
אני חיונית לחיי� על

פני כדור האר�. 
אני מביאה ג� תועלת וג� נזק.
אני מקור אנרגיית אור וחו�
המהווה את מרכז המערכת

בה אנחנו חיי�.

בישראל מפוזרות כ-140 תחנות 
ניטור מאילת בדרו� ועד הגליל 

בצפו�. 
בתחומי איגוד ערי� לאיכות 

ה�ביבה אשדוד חבל יבנה 
פועלות 9 תחנות ניטור וכל אחד 

יכול להכנ� לאתר האינטרנט של 
האיגוד ולראות בזמ� אמת את 

נתוני איכות האוויר באזור.



הפחתת

זיהו� אוויר

השמש

לוחות �ולריי� להפקת אנרגיה 
חשמלית מ� השמש על גגות בתי�.

תחנת חשמל להפקת אנרגיה
חשמלית מ� השמש בנגב.

התחנה הבאה
נקראת על ש� אנרגיה 

המשמשת א
 היא להפקת 
חשמל ללא שריפת

חומרי דלק א� נדרשי� שטחי� 
נרחבי� על מנת

להפיק חשמל בדר� זו.

הרמז
לתחנה הבאה:

הפקת חשמל באמצעות אנרגיית השמש לא גורמת לזיהו� אוויר 
כיוו� שלא שורפי� חומרי דלק. 

אפשר לראות לוחות �ולאריי� על הגגות של חלק מבתי ה�פר 
באר�. החשמל המתקבל מלוחות אלה משמש לעיתי�  להפעלת 
המכשירי� החשמליי� בבית ה�פר ולעיתי� נמכר לחברת חשמל.



הרוח

באזורי� בה� יש רוח 
אפשר להפיק חשמל

באמצעות אנרגיית הרוח. 
דר� זו אינה דורשת 

שריפת דלק ולכ
 אינה 
מזהמת.  בישראל מפיקי� 

אנרגיה בעזרת אנרגיית 
 
הרוח באזור רמת הגול

שבצפו
 המדינה.

שמה של התחנה 
הבאה מורכב משתי 
הרמזמלי�. הרמז בתמונה :

לתחנה הבאה:

הפחתת

זיהו� אוויר



ריאות ירוקות

הפחתת

זיהו� אוויר

צמחי� עוזרי� בהפחתת זיהו� אוויר על ידי יצירה של 
חמצ
 הדרוש לכל היצורי� החיי� לנשימה וקליטה של 

חלק מ
 החומרי� המזהמי� באוויר.

למה כל כ� 
חשוב לכבות את 

 
האור כשיוצאי� מ
החדר או לכבות את

הטלוויזיה כשא� אחד
אינו צופה בה ? 

ה�יבה לכ� היא ש� 
התחנה הבאה 

שלכ�.

הרמז
לתחנה הבאה:



חי�כו�

הפחתת

זיהו� אוויר

2.  כאשר צורכי� פחות חשמל משלמי� פחות  וזהו  
     ח�כו
 לתקציב של המשפחה.

על מנת לגלות 
את שמה של התחנה 
הבאה שלכ� עליכ� 

לפענח את כתב
ה�תרי� הבא:

,50 ,40
.400 ,6 ,50 ,6 ,400 ,10 , 70 , 5

הרמז
לתחנה הבאה:

לח�כו
 בחשמל יש שני 
יתרונות חשובי�:

1.  כאשר משתמשי�
     בפחות חשמל – תחנות  

     הכוח מייצרות פחות 
     חשמל ולכ
 יש פחות 

     זיהו� אוויר.



מ� העיתונות

הפחתת

זיהו� אוויר

הרמזי�
לתחנה הבאה:

הרכבת,
 המכונית, המטו� והאנייה 

גורמי� לזיהו� אוויר!
מה משות� לכלי רכב לא ממונעי� 

כדוגמת האופניי� ?
 התשובה מורכבת משתי מלי�.

רמז: 
1. הרכבת, המכונית והמטו� ה� 

כלי _ _ _ _  _ _ 
2. שמו של הצבע המ�מל

 קיימות הוא _ _ _ _  
+ ה' ב�ו� המלה.



בישראל נבחרה 
עיר אחת להיות דוגמא 

לעיר שמקדמת
תחבורה ירוקה. 

ש� העיר הוא ש� התחנה 
הבאה.

רמז: אחת מ
 הערי� החברות 
באיגוד ערי� לאיכות 

ה�ביבה.......

תחבורה ירוקה

הפחתת

זיהו� אוויר

תחבורה ירוקה כוללת:תחבורה ירוקה כוללת:

תחבורה ציבורית, 
משו� שהיא 

משמשת מ�פר רב 
של אנשי� בבת אחת.

כלי רכב
 לא ממונעי�, מפני 

שורפי� שאינ� 
דלק...

הרמז
לתחנה הבאה:

הליכה רגלית.



אשדוד

הפחתת

זיהו� אוויר

הרמז
לתחנה הבאה:

התמונה הבאה היא מתו� פר�ו� של עיריית אשדוד על 
פרויקט התחבורה הירוקה בעיר. 

בפר�ו� נית
 לראות רמזי� 
לתחבורה ציבורית, לשבילי 
רכיבה על אופניי� ושבילי� 

להולכי רגל.
המטרה של פרויקט התחבורה 

הירוקה בעיר היא להפחית 

את זיהו� האוויר שמקורו בכלי רכב, על ידי עידוד 
התושבי� להשתמש בתחבורה ירוקה.

יש �יבות
רבות  לכ� שאנחנו 
עו�קי� תכופות 

בזיהו� אוויר. אחת 
ה�יבות המרכזיות  

היא שהוא פוגע :

בחלומות שלנו

בבריאות שלנו
בהתקדמות

שלנו



בריאות 

הפחתת

זיהו� אוויר

הרמז
לתחנה הבאה:

על פי הנתוני� הידועי� 
כיו�, זיהו� אוויר מגביר את 

ה�יכו
 לחלות במחלות 
הקשורות לדרכי הנשימה. 
מחקרי� מראי� שמ�פר 

החולי� במחלות של 
מערכת הנשימה גדול 

במיוחד בערי� בה
 זיהו� 
האוויר גבוה. 

לפניכ�
חמישה ביטויי� בה� 

ח�רה אותה מלה. המלה 
הח�רה של שמה של התחנה 

הבאה: 
חיל ה______ , כרית_____, 
זיהו�  _____, מזג _____ ,  

מיזוג _____.
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