
 

 : פתרונות3 מפגש 

  ציוד וחומרי עזר:

 מומלץ לוחות רב פעמיים.-(4)נספח  משחק בינגולוחות 

 עטים מחיקים לסימון על הלוחות

 מחשב וברקו )במידה ומשתמשים ב"גלגל המזל" של הפתרונות(.

 

  פתיחה:

 כל אחד מאיתנו יכול להשפיע. -סיום השיעור הקודםחזרה על 

ברמה  –רשימה של פעולות ודרכים לצמצום פליטת גזי חממה בשיעור הקודם צפינו בסרטון והכנו 

 האישית וברמה הציבורית/מדינית.

 

  גוף השיעור: בינגו פתרונות

י לצמצם את מטרת הפעילות היא להדגיש את מגוון הפעולות השונות שניתן וצריך לקדם בכד

 פליטת גזי חממה והשפעות שינויי האקלים.

פתרונות שונים לצמצום  9קבוצות. כל קבוצה מקבלת לוח בינגו שעליו חמש מחלקים את הכיתה ל

 ההשלכות של שינויי האקלים.

 קטגוריות:  2-הפתרונות מחולקים ל

 א( פרטי: פעולות שאני/חברי/משפחתי יכולים לעשות 

 צעדים שצריכים להתבצע על ידי המדינה/הישוב/חברות גדולות. ב( ציבורי: פעולות ו

 .ירוקהקטגוריות מיוצגות בצבעים שונים. פרטי בכחול וציבורי ב 2

 

 בשני צבעים. בעמוד הבא בטבלה הפתרונות השונים כתובים 

בסדר אקראי )כדאי לסמן את השורה  בעמוד הבא את הפתרונות מהטבלה המורה מקריא

 לחזור עליה(שהוקראה כדי לא 

 על גבי הלוח שלה. כל קבוצה אשר הקריאו פתרון שמופיע על הלוח שלה מסמנת אותו

 פתרונות/ לסיים את כל הלוח 3להשלים רצף ישר )אופקי, אנכי או באלכסון( של  :המטרה

 )להחלטת המורה(.



 

 של פתרונות: ב"גלגל המזל"לחלופין אפשר להשתמש 

https://wordwall.net/he/resource/15677334 

 

 

 

 

 מגדלים ירקות בגינה או בבית הספר הורדת המחירים של רכבים חשמליים

 מקימים פינה מזמנת ציפורים בבית הספר מעבר לשימוש באנרגית רוח

 שימוש בקופסאות אוכל רב פעמיות פיקוח ואכיפה של הפרדת פסולת

 הקמת גינה קהילתית בהובלת תלמידים חוק שקיות הפלסטיק

 שימוש בדפי טיוטה משומשים כשאפשר פיקוח ואכיפה של שמירה על בעלי חיים וצמחים

בתים חסכוניים באנרגיה -עידוד בנייה ירוקה לבי"ס ברכב אחדביחד נוסעים עם חברים    

 )תחבורה שיתופית(

ון עירוני חכם שמאפשר הגעה למקומות ציבוריים בלי רכב תכנ

 פרטי

 עושים קניות עם שקיות רב פעמיות

 חוסכים במים שתילת עצים

שטחים ירוקים במרחב  -הקמה ושמירה על ריאות ירוקות

 הציבורי

 משכנעים את ההורים לקנות רכב פחות מזהם )היברידי/ חשמלי(

 ממחזרים שימוש באוטובוסים חשמליים

לפני שקונים (האם באמת צריך)חושבים  פיקוח ואכיפה של זיהום במפעלים  

פסולת )אריזות, נייר, זכוכית, בקבוקים, סוללות( תהפרד הורדת המחירים של התחבורה הציבורית  

במקום לקנות חדש 2ביד קניה  הורדת מחירים והקלה בהקמה של גגות סולארים  

התחבורה הציבוריתהרחבת המסלולים והתדירות של   גינה מזמינת פרפרים בבית הספר 

 אימוץ וטיפוח סביבות טבעיות בקרבת בית הספר )נחל, חורשה( שיפור והפצת המערכת של הפרדת פסולת בישובים

 הפחתת שימוש בכלי אוכל חד פעמיים פיקוח ואכיפה של החוק להגנת חיות הבר

ול בטבע במקום בילוי בקניוןטי נתיבי נסיעה המיועדים רק לתחבורה ציבורית  

 אם אפשר, לתקן במקום לקנות חדש מעבר לאנרגיה סולארית כמקור האנרגיה העיקרי בישראל

שמירה על שטחים פתוחים המהווים בתי גידול לבעלי חיים 

 וצמחים

 שמירה על בעלי חיים וצמחים בטבע

הספר ברגל או באופניים במקום ברכבלהגיע לבית  שמירה על בתי גידול מיוחדים ומינים בסכנת הכחדה  

 לנסוע באוטובוס או ברכבת במקום ברכב פרטי כיבוי אורות ומכשירי חשמל לאחר השימוש

 פעולות להעלאת המודעות בקהילה ובציבור הרחב צרכנות נבונה

 נטיעת עצים 

https://wordwall.net/he/resource/15677334

