
חידון הקיימות הגדול
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מערכת היחסים בין האדם ובין הסביבה



מערכת היחסים בין האדם ובין הסביבה



כתוצאהמואציםשינוייםעוברהעולם

-הארץבכדורהאדםבני מפעילות

פגיעה, משבר הפסולת,וירואזיהום

.ועודהאקליםשינויי, במגוון המינים

המשבר הסביבתי

כל אלו גורמים ליצירת 

!קשיםמפגעים סביבתיים 



תרבות הצריכה

?מהם הצרכים שלנו כבני אדם

.ביגוד,תרופות,מחסה,מים,מזון:חומריים•

,חברות,אהבה,שייכות,חום:רגשיים/חברתיים/רוחניים•

.לחייםמשמעות

תרבות הצריכה מנסה לשכנע אותנו שניתן וצריך למלא 
. רגשיים במוצרים חומריים/צרכים רוחניים



הכירו את משפחת סביבתי



משפחת סביבתי משפיעה ומצילה את  

!העולם במהלך כל היום



...בקניות: למשל

מה קונים אנשים  

?בדרך כלל

 ,לוהכ

!והרבה





?הבעיהבדיוקומה ...נו

...נבדוקבואו



הרישלהצטברותשניומצד

,הקרקעאתשמזהמיםפסולת

והאווירהמים

משאבישלניצולאחדמצד

,הארץכדור

ייצורבתהליכיושימוש

מזהמים



האם :בודקים–שקוניםלפני

למוצרזקוקיםבאמתאנחנו

?זה

ידמוצרלקנותנעדיף–כשאפשר

במשאביםשימושנמנעכך ,שנייה

פסולתפחותונייצרחדשים
יכולאחדכל ,פשוטיםכלליםמספרבעזרת

העולםאתולהצילעלגיבורלהיות

ידידותייםמוצריםלקנותנשתדל-קוניםכבראם

קטנההסביבהעלשהשפעתםמוצריםאולסביבה



...בואו נתרגל קצת



זיהום אוויר

?מה זה•

?למה יש זיהום אוויר•

?מתי אנחנו גורמים לזיהום אוויר•

Sunday observer



משפחת סביבתי  
בדרכים



איך מגיעים  
?לעבודה ולבית הספר



ברכב פרטי–אמא 
(עם שתי חברות)

איך מגיעים  
?לעבודה ולבית הספר



–אבא
ברכבת

ברכב פרטי–אמא 
(עם שתי חברות)

איך מגיעים  
?לעבודה ולבית הספר



–אבא
ברכבת

ברכב פרטי–אמא 
(עם שתי חברות)

–בן 
באופניים

איך מגיעים  
?לעבודה ולבית הספר



ברכב פרטי–אמא 
(עם שתי חברות)

–בן 
באופניים

איך מגיעים  
?לעבודה ולבית הספר
כיצד משפיע כל אחד  

מבני המשפחה  

?על הסביבה

–אבא
ברכבת



:תוצר נוסף של מערכת היחסים בין האדם והסביבה

זיהום פלסטיק



...פעמי-נטבע בחד, אם לא נפסיק

!!!פלסטיק–בעיה מרכזית •

.רוב הפסולת הימית מגיעה ממוצרי פלסטיק חד פעמי•

משאית זבל= מיליון טונות פלסטיק מושלכים כל שנה לאוקיינוס 8•

.  אחת מדי דקה

. יהיו בים יותר מוצרי פלסטיק מאשר בעלי חיים2050ב־•



....בואו נתרגל קצת



....בואו נתרגל קצת

:תופעת תרבות הצריכה וקניות מרובות גורמת בין היתר ל

זיהום אוויר. א

זיהום ים וחופים. ב

לכלוך ברשות הרבים. ג

כל התשובות נכונות. ד



?מה זה בכלל-מגוון ביולוגי ומגוון מינים

.  באוויר וביבשה, והצמחים ביםשלל היצורים החיים -מגוון ביולוגי 

!  בואו נחשוב על דוגמאות

.נקרא מגוון מיניםבמקום מסויםשלל היצורים החיים והצמחים -מגוון מינים 

מישראל ומהאזור בוא אנו גרים!!! בואו נחשוב על דוגמאות



?מי שייך לכאן–בואו נשחק 

צב יבשה מצוי

אירוס הארגמן פיל

צבי ארץ ישראלי

כלנית

יעל אתיופי

אורקה



השפעת האדם על מגוון המינים

בעשורים האחרונים מתועדים תהליכי הכחדת מינים  •

.  מואצים כתוצאה מצמצום ואובדן בתי גידול לטובת פיתוח

כך גדלה הפגיעה  , ככל שגדלה האוכלוסייה והשפעותיה•

.  במגוון הביולוגי

פעילות האדם בתקופה הנוכחית גורמת לדלדול הגבוה  

.הביולוגי מאז תחילת האנושותביותר של המגוון



מינים פולשים

לרוב  )בעלי חיים וצמחים שיצאו מאזור המחייה הטבעי שלהם 

.  והגיעו למקום חדש( בעקבות פעילות של בני אדם

ועלול לפגוע  " בית שלו"המין הפולש הופך את המקום החדש ל

.בבעלי החיים והצמחים המקומיים



בואו נכיר כמה מהם



הדברה

.פעולה לצמצום השפעת מזיקים בחקלאות

חקלאים ומגדלים משתמשים בחומרי הדברה כדי להגן על 

יצורים חיים שאוכלים את -הגידולים שלהם מפני מזיקים 

.  הגידולים



הדברה ביולוגית



דבורה

. אני חרק מעופף שניזון מצוף ומאבקת פרחים

.אני אחראית האבקת רוב הגידולים החקלאיים בעולם

. בלעדיי הפירות והירקות לא היו נוצרים

?מי אני

נפתח בחידה





...בואו נתרגל קצת

?ולדררהמה משותף למיינה 

שתיהן מוגדרות כמינים בסכנת הכחדה. א

שתיהן מוגדרות כמינים פולשים. ב

שתיהן מוגדרות כמינים המופיעים בספר האדום. ג



...בואו נתרגל קצת

:הדברה ביולוגית נעשית על ידי

אנשים הצדים את בעלי החיים המזיקים. א

הרעלת בעלי החיים המזיקים. ב

בעלי חיים שאוכלים את בעלי החיים המזיקים  . ג



...בואו נתרגל קצת

מרכזי  , בניינים, מדרכות, בכל עיר יש הרבה כבישים

מה ניתן לעשות כדי לאפשר  . ועודבתי ספר ועוד , מסחר

לנוע בשטחים  ( תן, צב, נמייה, צבי)לבעלי חיים באזור 

?הפתוחים ללא הפרעה

לייצר מסדרון אקולוגי.א

לבנות להם שביל מיוחד צמוד לכביש. ב

להקים גן חיות ולשמור אותם בכלובים. ג

Shutterstock צילום:



...בואו נתרגל קצת

דבורים בעולם החליטו לשבות ולהפסיק לייצר  כל ה

?מה יקרה לדעתכם. דבש

יגדל מספר המפעלים המייצרים דבש. א

תפחת כמות הירקות והפירות. ב

תגדל כמות הצוף בפרחים. ג



!כל הכבוד

המשיכו ללמוד מחוברת המושגים

נתראה במפגש הבא


