
 

 

: אפקט החממה, התחממות גלובלית 2 מפגש
 האקלים והגורמים לשינויי

 דף למורה
 

 מטרת המפגש:

  , גזי חממהים אפקט החממההכרות עם המושג •

 .כדור הארץ הקשר בין אפקט החממה להתחממותהבנת התחממות כדור הארץ, ו

 חשיפה לדרכים בהם בני האדם מייצרים ופולטים גזי חממה •

 חשיפה לדרכים בהם כל אחד יכול להשפיע ולדוגמאות של אקטיביזם חברתי סביבתי. •

 

  ציוד וחומרי עזר:

 וסדין, מצגת, מקרן ומסךמעיל  /שינה-שק

 

 גוף השיעור: אפקט החממה, התחממות גלובלית והגורמים לשינוי האקלים

 

 שינה/ מעיל וסדין-פעילות שק

 מטרת הפעילות היא להסביר ולהמחיש את תופעת אפקט החממה ומה קורה כשתופעה זו מוקצנת.

מבקשים משני מתנדבים לגשת לקדמת הכיתה. תלמיד אחד מתכסה בסדין דק ותלמיד שני נכנס 

 לתוך שק שינה או לובש מעיל.

 : מה הם חשים?שואלים את התלמידים

קשים משני התלמידים להתחלף. הראשון נכנס לשק שינה/ מעיל והשני מתכסה לאחר מכן מב

 בסדין.

 : מה מרגישים כעת? מה ההבדל מהכיסוי הקודם? מה גורם להבדל הזה?שואלים את התלמידים

 יותר חום בפנים. משאירהתשובה המתקבלת: בתוך שק השינה חם יותר כי הוא עבה יותר ו

 

 פותחים את המצגת

 אפקט החממה: 2שקף 

הוא שם לתופעה המתקיימת באופן טבעי באטמוספירה של כדור הארץ.  אפקט החממה :למורה 

קרני השמש החודרות מבעד לאטמוספירה מחממות את כדור הארץ. חלק מהחום נספג ביבשות 

 ובאוקיינוסים וחלק חוזר חזרה למעלה לאטמוספירה. 

נקראים גזי חממה.  חמצני, חנקן, אדי מים ועוד( אשר-דובאטמוספירה מצויים גזים שונים )פחמן 

 יוצרים שכבה שמאפשרת רק לחלק מהחום המוחזר לצאת אל החלל.  גזי החממה

בזכות תופעה זו נשמר חום כדור דור הארץ. כחלק מהחום נשאר "כלוא" בין שכבת גזי החממה ל

רץ היה קופא בשעות הלילה תופעת "אפקט החממה" כדור הא ללאהארץ בטווח טמפרטורות קבוע. 



 

ומגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות בשעות היום. אפקט החממה הוא תהליך טבעי וחיוני לקיום חיים 

 על פני כדור הארץ.

 

 הסבר לתלמידים:

( המצויים גזי חממהאפקט החממה הוא שם לתופעה המתרחשת בזכות שכבה של גזים )

החום הנפלט מכדור הארץ נתקל . שמיכה דקהבאטמוספירה של כדור הארץ. שכבה זו היא כמו 

בשכבה הזו שמאפשרת לחלק מהחום להיפלט החוצה לחלל אבל חלק מהחום נשמר ו"נכלא" בין 

 השכבה לבין כדור הארץ .

חום וגורמים  "כולאים יותר")או בשק שינה( אנחנו שמיכה עבה יותר כאשר אנו מתכסים ב

 לעלייה בטמפרטורה שסביבנו. זהו בדיוק המצב שמתרחש כיום בכדור הארץ!

שכבת גזי החממה שבאטמוספירה מתעבה ומתרחבת , של גזי חממה פליטה אינטנסיביתבעקבות 

חום אשר היה אמור לצאת החוצה אל החלל נותר כלוא ו)אנו מכסים את כדוה"א בשמיכה עבה( 

בפנים. כתוצאה מכך עולה הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ. זוהי התופעה הקרויה: 

 כדור הארץ.התחממות 

 

 

 

 לשינויי אקליםכדור הארץ : הקשר בין התחממות 3שקף 

 

מעלות  1.2-השנים האחרונות הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ עלתה ב 200-ב :למורה

ליטה האינטנסיבית של גזי חממה, פ. אם בני האדם לא ישנו את המצב וימשיכו בצלזיוס

 .עד סוף המאהצלזיוס מעלות  5 -עוד בכצפויה להמשיך ולעלות טמפרטורה ה

 1.2עד היום )רק אך השינוי הקטן הזה  –שכמה מעלות בודדות אינן משמעותיות זה נשמע על פניו  

 . הסיבה העיקרית לכל אותם שינויי אקלים עליהם דיברנו!הוא מעלות צלזיוס 

 .מעלות? 5 -פה אם הטמפרטורה תעלה ב יקרהמה 

 דיון

 לשינויי האקלים? כדור הארץמה הקשר בין ההתחממות : לתלמידים שאלה

העלייה בטמפרטורות היא הגורם העיקרי לאותם שינויי אקלים שדברנו עליהם בשיעור תשובה: 

 הקודם!

אחרי שנים לא מעטות בהם היתה מחלוקת בין המדענים לגבי האמיתות של לתלמידים: הרחבה 

, היום הרוב המוחלט של המדענים קובע כי ההתחממות הגלובלית אכן כדור הארץהתחממות 

 הם בני האדם.קיימת ומי שגורם לה 

  - YouTubeמדענים מדברים על משבר האקלים: סרטון

עושים שגורם להגברת אפקט החממה  ,, בני האדם מה בעצם אנחנו: לתלמידים  שאלה

 ?כדור הארץולהתחממות 

 פולטים גזי חממה בכמויות אדירות.תשובה: 

  מה בני האדם עושים שגורם לפליטת גזי חממה? שאלה:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A4ltEGNsaN8
https://www.youtube.com/watch?v=A4ltEGNsaN8
https://www.youtube.com/watch?v=A4ltEGNsaN8


 

 

 

 מקורות הפליטה של גזי החממה - 4שקף 

 מה בני האדם עושים שגורם לפליטת גזי חממה?: -דיון

 )נפט, פחם, גז טבעי( דלקים מאובניםשריפת  •

 תעשיהשימוש בדלקים מאובנים ב •

 )פחם אבל גם הגז הטבעי( ייצור חשמלשימוש בדלקים מאובנים ל •

 )בנזין וסולר הם תוצרי נפט( תחבורהשימוש בדלקים מאובנים ב •

 ייצור ושינוע סחורות מארצות רחוקות )אוניות, מטוסים ומשאיות( –צריכה מוגזמת  •

 חמצני מהאוויר!-העצים סופחים פחמן דו – בירוא יערות הגשם •

 )הסקה ומדורות(שריפת עצים  •

 

 בני האדם פולטים גזי חממה בהן: הדרכים 5שקף 

מטלת צפייה: במהלך הצפייה מתבקשים התלמידים למצוא ולרשום כמה צפייה בסרטון עם 

 שיותר פעולות שבני האדם עושים אשר גורמים לפליטת גזי חממה.

   את הרשימה יש לחלק לשניים:

 א( פעולות שאני בעצמי עושה או מישהו ממשפחתי או מחברי.

 )מפעלים, חברות גדולות, מדינה(.ב( פעולות שנעשות על ידי גופים גדולים 

 ומשלימים, כך שלכולם יש את הרשימה המלאה.יחד עם התלמידים עוברים על הרשימה 

 

 

 איך אנחנו יכולים להשפיע? -דיון : 6-7שקף 

ראינו שחלק מהפעולות שגורמות לפליטת גזי חממה נעשות על ידינו )אנחנו, המשפחה שלנו, 

ת על ידי גופים גדולים שלא בשליטתנו )מפעלים, תחבורה החברים שלנו( ויש פעולות שנעשו

 ציבורית, אנרגיה לייצור חשמל...(.

 כיצד אנחנו,נבדוק ידינו )רשימה א'( ו לשנעשות עאת הפעולות  בואו נבחן יחד עם התלמידים

 .לצמצם את פליטת גזי החממהבאופן יומיומי יכולים 

 

 כתבה – 8שקף 

 שהעולם נמצא בבעיה. מביניםכולם 

אבל גם למנהיגים שלנו יש אחריות ואחריות יומיומית יש לכל אחד מאיתנו אחריות אישית 

גורג' ביידן. אחד הדברים הראשונים שהוא  -נשיא חדשלאחרונה בארצות הברית נבחר  גדולה.

 עשה כנשיא זה להעלות את הנושא לסדר היום ולהתחיל לטפל בו.

נבחרי הציבור ולראשי חירות האחרונות הייתה קריאה של הנוער לבבבישראל, גם אצלינו 

   סרטון )מופיע במצגת(. -לטפל במשבר האקליםהמפלגות 

https://drive.google.com/file/d/10VjdZOgraGcmCOlpOxgovtQhNe0hEhcO/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10VjdZOgraGcmCOlpOxgovtQhNe0hEhcO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VjdZOgraGcmCOlpOxgovtQhNe0hEhcO/view?usp=sharing


 

 

 

 גם ילדים יכולים להשפיע -(לשיעור עוד זמן נותר)אם  : הרחבה9שקף 

שסחפה אחריה מיליוני בני  16נערה אחת בת  בתקופה האחרונהאת השיעור החשוב ביותר סיפקה 

נוער, שהחליטו שהם חייבים לקחת את הגורל שלהם בידיים ולא לסמוך על המבוגרים. גרטה טונברג 

 משבדיה הובילה את מלחמת הנוער במשבר האקלים, וגם צעירים ישראלים הצטרפו

 )מופיע במצגת(. כתבה על גרטהצפייה ב

-q3_2019/Article-Newscast-channel2/Weekend-https://www.mako.co.il/news

dab0cfadb49ec61026.htm 
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