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 לובאלית ולחיסכון באנרגיהלהעלאת המודעות להתחממות הגערכה חינוכית 

 
 "העולם לא ניתן לנו במתנה מהורינו אלא כירושה לילדנו            " 

 
 

במספר מוקדים בינלאומי  אירוע, "שעת כדור הארץ"תקיים ת 20:00-21:00בין השעה  27/3/08ביום חמישי  
למען לשעה עיר האת יחשיך  יפו-ביבבתל אהציבור  גם ...) ועודקופנהגן, מנילה, טורונטו, שיקאגו, סידני (בעולם

 .העלאת המודעות להתחממות הגלובאלית ולחיסכון באנרגיה
 

יערך בסימן " הולכים על תל אביב" יפו ושל החברה להגנת הטבע -א"הדגל של המחלקה לספורט בעיריית תפרויקט 

החברה להגנת הטבע בתל המתקיים מספר שנים בשיתוף הינו פרויקט " הולכים על תל אביב"". שעת כדור הארץ"

 . יום הליכה משותפתליוצאים  בעיר  ספרבתיבמהלכו  , יפועיריית תל אביבואביב יפו והסביבה 

 

הליכה  .מטרתם המשותפת של הפרויקטים היא העלאת המודעות להתחממות הגלובאלית וחיסכון באנרגיה
 השימוש ברכב ממונע המהווה גורם  ידידותית לסביבה ומועדפת על  פני,ידות בריאהידרך להתננה ברגל הי

 . משמעותי ביותר להתחממות הגלובאלית
הילדים יעבירו הלאה את משמעות האירוע וירתמו את הציבור בתל אביב יפו לכבות ביחד את האור למשך שעה 

 . 20:00 בשעה 27.03.08 -בתאריך ה
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   מידע כללי-" שעת כדור הארץ"
בהגנת כדור הארץ מפני הנזקים שהאדם , הצורך בשמירה על הסביבה. דה קיימתהתחממות כדור הארץ היא עוב

 .  אינו ניתן לערעור–ואשר את השפעותיהם ההרסניות ניתן לראות כבר עתה , גורם לו

  

ומשמעותו צמצום צריכת האנרגיה במטרה , הגיע לארץ מסידני אוסטרליה) earth hour" (שעת כדור הארץ"פרויקט 

 .ודעות להתחממות כדור הארץ ולדרכים הפשוטות בהן ניתן לחסוך באנרגיהלהעלות את המ

חיים "בשיתוף עם , יפו-אביב-החליטו עיריית תל, כדי לעורר את המודעות הדרושה לצמצום בצריכת האנרגיה

החברה להגנת הטבע בתל אביב יפו והסביבה ומשרד הפרסום גלר נסיס , ארגון הגג של ארגוני הסביבה" וסביבה

ביום , למשך שעה לכבות את האורותיפו -אביב-עסקים ומשפחות בתל להצטרף ליוזמה העולמית ולעודד, או ברנטל
 .21:00 – 20:00בין השעות , 2008 במרץ 27 ',ה

   

, תאורת החירום ותאורת הרחוב. בבנייני ציבור ובבתי העסק, במשרדים, הכוונה היא לכבות את האורות בבתים

 .  יישארו דולקים בכל רחבי העירהתמרורים והמכוונים

זוהי ראשיתה של פעולה לצמצום צריכת האנרגיה המלווה בפעילות חינוכית וקהילתית שנועדה לעודד את הציבור 

לכן בחרנו לחשוף , הילדים הם סוכני השינוי בקרב משפחותיהם והקהילה כולה, לדעתנו. בישראל לחסוך באנרגיה

 .אותם לפרויקט דרך מערכת החינוך

 

החברה תעמיד צוות מנחים . אביב יפו והסביבה– קהילת תל -את התכנית החינוכית פיתחה החברה להגנת הטבע  

 מפגשים שתותאם לפי צרכיו 1-3מדובר בתכנית של . למורים ומדריכים לחינוך סביבתי לרשות בתי הספר ללא עלות

 . ויכולתו של כל בית ספר
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 מטרות ויעדי התוכנית החינוכית

העלאת המודעות בקרב תלמידים והקהילה לצורך בחסכון באנרגיה ולהתחממות הגלובאלית תוך הבנת המצב . 1

 .בישראל ובעולם

 . ויאפשר עשייה משמעותית למען הסביבה, שיוביל לחסכון באנרגיה בקרב הקהילה, הובלת שינוי התנהגותי. 2

  בין השעות  ,2008 במרץ 27 ',ביום ה, למשך שעה את האורותרתימת הציבור בתל אביב יפו לכבות . 3
    20:00 – 21:00. 

 il.org.h-e.www –" שעת כדור הארץ"באתר האינטרנט של גם פרטים נוספים ניתן למצוא 

 :באחת או יותר משלושת האופציות הבאות נעשית "א"שעת כדוה"  לפרויקט ותצטרפהה

 .דריכים לחינוך סביבתי של החברה להגנת הטבע בכיתותי מ"הדרכה ע .1

 .ס"הנחייה של צוות המורים בביה .2

 .ס"הנחיית מורה למדעים או מורה אחר בביה .3

 
 

 .03-669972או לפקס ,  tlv3@spni.org.ilמייל , זואה'  רויטל ג0523-869495  -פרטים נוספים ל
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 "הולכים על תל אביב " קע על הפרויקטר

. יפו והסביבה שמה לעצמה למטרה לפעול למען איכות חיים וסביבה עירונית בריאה-א" להגנת הטבע בתהחברה

 . חשיבות השמירה על בריאות הציבור מפני נזקים סביבתיים הוא אחד הנושאים המרכזיים בהם אנו עוסקים

גופני במשרד החינוך הפיקוח על החינוך ה, יפו-א"החברה להגנת הטבע בתבשלוש השנים האחרונות מובילים 

 בתי ספר יסודיים בכל רחבי 40 -כ יפו פרויקט הליכה שנתי בו לקחו חלק בכל שנה -א"ומחלקת הספורט בעיריית ת

עבור כל אחד מבתי הספר המשתתפים בפרויקט הכינה החברה להגנת הטבע מסלול הליכה בסביבה הקרובה . העיר

 . איכות הסביבה וההיסטוריה באזור, טבע העירוניס ומערך הדרכה נלווה ובו מידע על ערכי ה"לביה

.  וההתחממות הגלובאליתקידום ההליכה בעיר מאפשר שימוש מושכל בתחבורה ובכך מסייע לצמצום זיהום האוויר

תתחזק תחושת השייכות והרצון לפעול , באמצעות ההליכה אנו מכירים את סביבתנו הקרובה וככל שנלך בה יותר

 .ייםלמען המקום בו אנו ח

 יום ההליכה

כך שביום זה מתקשטים רחובות ושכונות העיר בתלמידים הצועדים לאורכה , לכל בתי הספר נקבע יום הליכה אחד

ועוברים בדרך הפעלות בנושאי , התלמידים ומוריהם יוצאים להליכה סביב בית הספר לפי המסלול שנקבע, ולרוחבה

 .ספורט בריאות וסביבה

 

 "שעת כדור הארץ "-ו" הולכים על תל אביב"

התחממות ל, הליכהעידוד הציבור לבמודעות ה אתעללמען היצאו כל תלמידי העיר לצעוד , 27.03.08' יום הב

להתחממות הליכה  יושם דגש על הקשר בין ת הספרבפעילות המקדימה בבי . באנרגיהכוןסיחהגלובאלית ול

 לסביבה ומועדפת על פני השימוש ברכב ממונע  ידידותית,ידות בריאהיהליכה ברגל היא דרך להתנ -הגלובאלית

 . המהווה גורם משמעותי ביותר להתחממות הגלובאלית

 
 : מומלץלוח זמנים

 .'מפגש מורים בעירוני ט -31.1.08

 .ס ותכנון הדרך להפצת המסר בתל אביב"התחלת פעילות בבי -10.02.08

 .בשכונה ובעיר, ס"ת ביהס והעברת המסר בקהיל"העברת פעילות מסכמת בבתיה    -23.3.08

 .במהלך הבוקר" הולכים על תל אביב"   ו20:00שעת כדור הארץ    -27.3.08

 !בהצלחה
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  רקעחומר
 

 )www.actcool.org.il: מתוך אתר( ?מהי התחממות גלובלית

 םהוא מושג כללי המתאר מגוון תופעות אקלימיות ומתייחס לשינויי) Global Warming(' התחממות גלובאלית'

 והתעשייה מדובר בשינויים הנגרמים בדרך זו או אחרת על ידי השפעות האדם. א"הבאקלים ובאיזון האקולוגי של כד

 .על המערכת האקולוגית

כיום יש הסכמה מדעית . במשך השנים התקיים ויכוח באשר לתרומתו של האדם לתהליך ההתחממות הגלובלית

כך או . די אדם ואיננה חלק מהתנהגות המחזורית הטבעיתחסרת תקדים כי ההתחממות הגלובלית היא מעשה י

ההתחממות הגלובלית היא תופעה מדאיגה ביותר והדרכים שבהן ניתן להתמודד עימה ולצמצמם אותה הן , אחרת

 . 21מרכזיים של האנושות במאה ה מהאתגרים ה

יום המודעות כמו גם גוברת ה, לאחר התעלמות ארוכת שנים של האדם מהשפעתו בסביבה, בשנים האחרונות

שהאדם הוא גורם מרכזי לתופעה ובאחריות האנושות לפעול על מנת , ההסכמה בקרב המדענים ומנהיגי העולם

 .לצמצם את מימדיה

כאשר זה אינו , המשבר הסביבתי הגלובלי ושינויי האקלים של השנים האחרונות הם תוצר של אורח החיים המודרני

, לשאלה כיצד אנו מתנייעים. מערכת האקולוגית המורכבת של כדור הארץמצליח להשתלב במגבלות החיים ב

כלכליים וציבוריים המנחים , לסדרי עדיפויות פוליטיים כך גם. צורכים ובונים יש השפעה רבה על הסביבה, מייצרים

ים ביכולתנו סדרי עדיפויות שגויים אלה פוגע. אותנו תוך כדי התעלמות מהאיזון השברירי של הסביבה בה אנו חיים

 .וניים וסביבת חיים נקייה ובריאהלשמר משאבי טבע חי

 

המערכת האקולוגית והאדם , ההשלכות של ההתחממות הגלובלית על הטבע

שינויים , עלייה בתדירות ובעוצמה של גלי חום קטלניים. הן מרחיקות לכת

ות התמוסס, "אסונות טבע"אירועי אקלים קיצוניים ו, נרחבים בפיזור המשקעים

הקרחונים אשר תוביל לעלייה ודאית ודרמטית של מפלס הים שיציף ערים בהן 

גם ליצורים ימיים נשקפת פגיעה חמורה . מתגוררים מאות מיליוני בני אדם

עקב עלייה בחומציות המים ושינויים במליחות ובטמפרטורה של מי 

 .האוקיינוסים
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 הוכחות לשינוי אקלים

עד היום . ממות ניכרת של כדור הארץ באופן חד משמעי ושאינו ניתן לויכוחמאז המהפכה התעשייתית חלה התח

 .ת אירעה בחמישים השנים האחרונותכאשר עיקר ההתחממו, 0.8°Cההתחממות היא בשיעור של 

במדידות לווין ובמדידות טמפרטורת , בתצפיות מטאורולוגיות, ההתחממות הגלובלית נצפית במדידות שטח

מלבד עליית מפלס .  מהחום המתווסף למערכת האקלים כתוצאה מאפקט החממה80%- כהאוקיינוסים הסופגים

כמו כן .  מטר נמצאת בעלייה מתמדת3000המים ומיסת הקרחונים גם טמפרטורת האוקיינוסים עד לעומק של 

ר חם של אווי' ירוב ברוויהיחס הע'נצפתה עלייה בתכולת אדי המים באטמוספירה כפי שניתן היה לצפות בהתאם ל

 .יותר

 

 מקורות הפליטה בישראל 
 ועל עלייה במספר ובמשך גלי החום, גם בישראל דווח על מגמת עלייה בטמפרטורה הממוצעת של חודשי הקיץ

, חשמל ודלקים לתעשייה, מקורות הפליטה של גזי חממה בישראל כוללים בעיקר את משק האנרגיה על מרכיביו

, 2006על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו ב . לאותמשק הפסולת ומשק החק, תחבורה ומגורים

 נפלטים 88.2%מתוכם ).בערכים מתואמים לפחמן דו חמצני( מיליון טון של גזי חממה בשנה 73.5ישראל תורמת 

 נוספים כתוצאה 8.8%. לתעשייה ולהסקה, לתחבורה, ח עקב שריפת דלקים לייצור חשמל"כתוצאה מפליטת פד

הדברה ,  מדישוןN2O מפליטת 3%. גידולי בקר וצאן ושפכים, אן כתוצאה מסילוק פסולת מוצקהמפליטת מת

 .ופעילות חקלאית בקנה מידה תעשייתי
 

 נזקי ההתחממות

 
 תמונת מצב עולמית

המערכת . הסכנות והנזקים הצפויים מתהליך ההתחממות המואץ הם קולוסאליים, כפי שכבר צוין בפרק הקודם

דור הארץ נשמרת באיזון שברירי ביותר וכל פגיעה באיזון זה תייצר קשת רחבה של תופעות נגזרות האקולוגית של כ

 2.5שבו תחול התחממות של , לדוגמא די בתרחיש מתון מבין הרבים הקיימים. והשלכות על הסביבה והחיים בה

ת בסדר גודל כזה די התחממו. במהלך חמישים השנים הקרובות, מעלות צלזיוס בטמפרטורה העולמית הממוצעת

בכך יפגעו . כתוצאה מהתמוססות הקרחונים ועליית מפלס האוקיינוסים,בה כדי להציף במי ים ערי חוף בכל העולם

 .חייהם של מאות מיליוני בני אדם

 

 תמונת מצב ישראלית
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, דותבמהלך העשור האחרון נרשמו בישראל אירועים אקלימיים חריגים אשר לא תועדו בעבר מאז תחילת המדי

 .19-במאה ה
o 1998 :הקיץ החם ביותר 
o 2000 :השלג הכבד ביותר בנגב 
o 2000 : 410בירושלים עד (חודש יולי החם ביותר(  
o  35מעל (בארבע השנים האחרונות עלתה ההסתברות לימים חמים מאודº( 
o  מהממוצע הרב שנתי10%חודש מרץ יבש עד כדי : 2006-2004בשנים  
o  30 עם(ורות שיא יומיות  נרשמו טמפרט2006במהלך אפרילºבסוף החודש התהפכה המגמה ).  באזור החוף

 ) מילימטר ליממה באזור החוף80-50(וירדו גשמים בעוצמות גבוהות 

ישנם חוקרים הסבורים כי ניתן , בעוד שנתונים אלה אינם יכולים להעיד מבחינה מדעית על תופעה או מגמה מסוימת

השינויים בעיתוי , הירידה בכמות המשקעים בצפון. אירועים קיצוניים בודדיםלזהות מגמה של שינוי אקלים החורגת מ

העלייה במספר סופות הגשם וכן מספר הימים החמים בקיץ אשר הולך , הירידה במספר ימי הגשם, ירידת הגשמים

 . כל אלה מצביעים על תנודה אקלימית בלתי מוכרת, וגדל

 

 :ההשלכות כוללות
תיגרם פגיעה , בנוסף.  שיחייב העברה מסיבית של מים מהצפוןמה, הפוך צחיח יותרהנגב י: צמצום המשקעים» 

כל , היות שבישראל עובר גבול בין אקלים מדברי לממוזג.קשה במערכות האקולוגיות בדרום ובשל כך בתיירות באזור

ם פוריים לשטחי שינוי אקלימי שיכלול ירידה בכמויות המשקעים עלול לגרום לתזוזתו של הגבול ולהפיכת שטחי

 .מדבר

לה שינוי במחזורי הגדי, הקדמה של עונות הפריחה והתקצרותן, טפונותיריבוי ש, צמצום גשמים: פגיעה בחקלאות» 

 .לעיבודראויים אזורים יפגעו בתנובה החקלאית ולצמצם כל אלו ,של החרקים המועילים והמזיקים

תוספת המים לא מספיקה . מי ים ולכן לגשמים עזים יותרעליית הטמפרטורה גורמת לאידוי מוגבר של : טפונותיש» 

דווקא התגברות הגשמים תוביל לירידה בכמות המים הזמינים . טפונותילחלחל למי התהום והם ניגרים כמי ש

 .דרדרות איכות הקרקעובאיכותם ולהת

ופה עלו אחרונים באיריש לזכור שגלי החום ה. 300%-בקיץ הישראלי עלה ב" חם מאד"הסיכוי ליום : ימים חמים» 

 .בחייהם של אלפי בני אדם

הן לאורך הים התיכון , עליית פני הים וריבוי אירועי מזג אוויר קיצוניים יגרמו לשחיקה בחופי ישראל: שחיקת חופים» 

. פגיעה בתשתיות ופגיעה באיכות החיים של אזרחי ישראל הם תוצאה בלתי נמנעת, צמצום החופים. והן בים האדום

 .חלקה בגין הפגיעה בענף התיירות,  מיליארד דולר1.6-הנזקים מוערכת בעלות 
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 גורם משמעותי להתחממות הגלובאליתכ הום אוויר מתחבורהזי
  

 . מחקרים שונים מעידים על כך שישראל משתרכת מאחור בכל הקשור לתחבורה

 בלבד באותו פרק 49%-דלה ב בעוד שהאוכלוסייה ג134%- צריכת הדלק לתחבורה גדלה ב1985-2000בין השנים 

 טון לנפש באיחוד 2לעומת ממוצע של , חמצני לנפש- טון פחמן דו2.3 התחבורה בישראל פלטה 1998בשנת . זמן

 :מאז המצב החמיר במובנים רבים. האירופי

גורם ליותר ויותר תחלואה ותמותה בקרב , שעיקרו מגיע מהתחבורה, זיהום האויר. זיהום המים והקרקע גבר •

 . אדם בישראל מדי שנה-י בניאלפ

. מאיים למחוק את השטחים הפתוחים מהנוף הישראלי, המעודדים פירבור בזבזני, פיתוח מערכת הכבישים •

אפקט הדבר מגביר את הקרינה המוחזרת מהקרקע ומחריף את , מעבר לפגיעה באיכות החיים ובאקולוגיה
 .החממה

ולט ביותר שהחברה משלמת בגין השימוש המוגזם שהינו המחיר הב, על כל אלה מתווסף הקטל בדרכים •

 .  בתחבורה הפרטית

 

גז מזיק כמו אינו הוא אמנם ,  ביותר על ההתחממות הגלובאליתה המשפיעהיאפחמן דו חמצני פליטה של 
, מתחבורה: בשימוש האדםביותר והרב  אך בגלל שהוא הנפוץ ,מחקלאות בעלי חייםבעיקר נפלט ההמתאן 

 . בגלובאליתיותר על ההתחממותגדולה והמשמעותית בההשפעה לו המל תעשייה וייצור חש
 

 :זיהום אוויר מתחבורה לצמצום מסקנות והמלצות
תכנון עירוני המעודד שימוש , בין היתר,  מדיניות כוללת לצימצום התלות ברכב הפרטי צריכה לכלול- תכנון נכון 

מעבר . וי יכול לעודד הליכה ברגל ורכיבה על אופנייםתכנון רא, כך לדוגמא. באמצעים אלטרנטייבים להתניידות

הנגישות תהפוך לנחלת כל חלקי ,הדבר מוביל לצמצום ניכר בשימוש בתחבורה ממונעת, לסגולות הבריאותיות

שיפור תשתיות והקצאה גדולה יותר של שטח מהרחוב . ולא רק לנחלת השכבות המחזיקות רכב פרטי, האוכלוסיה

 . ולא הרכב–האדם במרכז ,  ברחוב בריא.לטובת ההולך והרוכב

 

 

היא מן הגורמים העיקריים לזיהום , גם זו הציבורית, התחבורה, שצוין כפי - החלפת מקורות האנרגיה למנועים •

אף כי . כיום ידוע לכל כי קיימים תחליפים טכנולוגיים למנוע הבעירה הפנימי. ולהתחממות הגלובאלית אויר

הפתרון הארוך , מצמצמים במידה ניכרת את הפליטות) מנוע המשלב חשמל ודלק (תקנים חדשים ומנועי הכלאה
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, כבר היום קיימות מכוניות המונעות בחשמל או במימן. הטווח הינו מעבר לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשות

הכרה ממשלתית בחשיבות העניין חייבת להתבטא בהסרת המיסוי על רכבים בלתי . אולם עלותם גבוהה

 .כאשר התחבורה הציבורית כמובן עומדת בראש סדר העדיפויות, מזהמים
 

 סיכום
 

 :    אנו יכולים לשנות ולפעול למען הקטנת ההתחממות הגלובאלית הנגרמת גם מתחבורה

 . וכדומהשימוש באופניים,  הליכה ברגל כמולנו ולסביבהים תחבורה ידידותיכלי ימוש בנעדיף ש •

 . ולאיכות החיים שלנואות שלנולברייותר  ה ציבורית נעימה ונוחהתחבורנעדיף ונפעל למען ,  נתמוך •

 . מאיתנו השפעה על תופעת ההתחממות ולכל אחד מאיתנו היכולת לתרום בדרכועובדה שלכל אחדנכיר ב •
 

 

 11



     
                          
 

                                                                                                    

 

 
 jxrn1 -ux`d xeck zenngzd  

  עדי שמילה: כתבה
cri ziiqelke`: וד כתה' . 

zelirtd jyn:דקות90  כ . 

zelirtd mewn:חשביחדר מ/  כתה 

dni`zn dper:כל השנה .  

zexhn:  

 שינויי אקלימיי והגורמי לה/ התחממות כדור הארהכרת התופעה -

 חשיפה לאסונות טבע אקלימיי -

mibyen :שינויי פתאומיי, שינויי הדרגתיי,  שינויי אקלימייאסונות טבע, התחממות גלובלית. 

ceiv/zepkd:  

 סרטוני אסונות \אל גור" אמת מטרידה"סרט מקוצר , מד חו, פור הצפרדע סיטקסט, א"מפת כדה/ גלובוס 

 . 3 נספח משימה, טבע

 :הציוד הדרוש, במידה והמדרי בוחר לבצע את הפעילות מהדורת החדשות

 .עניבות לכתבי, מקרופו או דמוי מקרופו,  עותקי5 טקסט מהדורת החדשות ב

 

zelirtd jldn:  

  פתיחה

 .דרי וחשיפה ראשונית לפרוייקטהכרות ע המ

 )תל אביב, קופנהג, טורונטו, מנילה, שיקאגו, סידני(  ערי7 תושבי ב, 20:00 בשעה 27/3/08  בתארי הרקע

. א"כדה/ למנות את שמות הערי ולהציג אות על פני הגלובוס . ברחבי העול יחשיכו את העיר במש שעה

 .תפת בפרוייקט העולמילהדגיש שבישראל העיר תל אביב משת

למה צרי להחשי את ? "חשכה"בה נבי מה המשמעות של פעולת ה,  פעילויות3ניפגש ל, "חשכה"לקראת ה

 ומה אנחנו יכולי לשנות , ונכיר בעובדה שהמש הקיו של כדור האר אצלנו בידיי? העול

 ?בחיי היו יו שלנו כדי להציל את כדור האר
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  E-h.gov.il  . סידני2007 פרוייקט ההחשכה "ת כדור הארשע "הצגת הסרטו

 ?שבאמצעות פרוייקט ההחשכה מנסי לפתור או למצמ, לשאול את הילדי מהי הבעיה העולמית

  דקות20

 גו הפעילות

 )1נספח  (סיפור הצפרדע קרא לילדי את

 .חשוב בעת קריאת הסיפור להפנות את השאלות בגו הסיפור לילדי

  סיפור התייחס לדמיו בי התנהגות הצפרדע בסיפור ובי התנהגות האד במציאותבסו ה

 .להתמודד מיידית ולהציל עצמנו מוכני הטבע יצר אותנו מוכני לזיהוי סכנה פתאומית ובעלת עוצמה ואז אנחנו

 .בהדרגה לסכנות ושינויי שמתפתחי עיוורי אנחנו... אבל

 . הינה תופעה תהליכית, רלספר לילדי שהתחממות כדור הא

, בעשורי האחרוני הוא תהלי ההתחממות. האר בער בחצי מעלה עלתה טמפרטורת כדור1860מאז שנת 

 מחי ! מעלות צלסיוס3.5האר במעלה אחת עד  תעלה הטמפרטורה על פני כדור2100וצפוי שעד שנת 

 ועדת מומחי שאכ מתרחשת התחממות בסו קבעה. במש שני היה מאבק על מנת להוכיח את התופעה

 . הדרגתית

1כדי להמחיש לילדי ש   .א למעשה זה עלייה מאוד משמעותית,  מעלות זה אומנ נשמע מעט3

 .  מדוד במדחו את חו הגואזמ מתנדב

 לעיתי הגו שלנו' אלא א כ אנו חולי וטמפ. מעלות  36 - 38 הינהגו נורמלית ויציבה ' ספר לילדי שטמפ

 . ויש לנו חו גבוהעולה

חשוב להדגיש שכבר . עולה בהדרגה' א בשני האחרנות הטמפ, פחות או יותר קבועה' א הייתה טמפ"ג לכדה

 .בהווה מתרחשות תופעות הקשורות להתחממות כדור האר

  דקות15

  התחממות כדור האראסונות טבע/ תופעות 

ופעות השונות המתרחשות ואשר יתרחשו בעתיד כתוצאה בחלק זה של הפעילות הילדי יחשפו לת

 .מההתחממות הגלובלית

 .סירוטני הממחשי אסונות טבע כתוצאה משינויי אקלימיי
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) טייפו, טורנדו, הוריק(סופות , עליית פני הי, המסת קרחוני: לערו רשימה על הלוח, תו כדי הצגת התופעות

 .והסבר מה הסכנות בכל תופעה. הכחדת בעלי חיי, ותשרפ, יובש, בצורת, הצפות/שיטפונות

 .של אל גור" אמת מטרידה"או באמצעות הגירסה המקוצרת של הסרט 

 ) קישור להעשרת המדרי– 2נספח (

 "כדור האר השתגע"משחק 

 :לכל תופעה שהילדי העלו לקבוע תנועה כלשהי

 . לעלות על הכיסאעליית פני הי

 .לאחוז בו חזק, חסה מתחת לשולח לתפוס מסופות קיצוניות

 . ללכת כפופי ע הלשו בחובצורת

 ...'וכו

 . כאשר את מכריזי בקול את התופעה הילדי צרי לנהוג בהתא לתנועה המוסכמת

  דקות30

 
  סיכו

כדי לעורר את המודעות להתחממות !!! בפרוייקט ההחשכה אנו מחשיכי את העיר שלנו למש שעה שלמה

 .יתהגלובל

עולה של החשכה, שאל את הילדי מה הקשר בי כיבוי חשמל להתחממות הגלובלית  ???למה בחרו דווקא ב

 .כתוצאה משימוש רב באנרגיה חשמלית, בי היתר, לספר לילדי שהתחממות מתרחשת

ת במטרה לצמצ א, מטרת הד לעורר את המודעות לשימוש בחשמל, )3נספח (חלק לילדי ד משימות הביתה 

 .צריכת החשמל

  דקות15
 

 

  סיפור הצפרדע1נספח 
טיילה , במהלכו נכנסה לבית של משפחה, יצאה למסע, צפרדע ירוקה השתעממה משגרת החיי בשלולית •

 ... יתושי ואפילו הפרועשי מהכלב,  זבוביוזללה את כל החרקי שפקדו את הבית, בכל הבית
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שהיה מונח על הפלטה בעודו , ה היישר לסיר מרק ירקות רותחובקפיצה אולימפית קפצ, הצפרדע הגיעה למטבח

  . פתוח

 

  ?עשתה  הצפרדעמה 

  .ויוצאת מהסכנה את קפיצת חייהה היא קפצ  במי הרותחי ברגע שרגליה חשו :תשובה

 

כי , היא שוב נכנסה לאותו בית, יצאה פע נוספת למסע מהשלולית, שבוע מאוחר יותר, אותה צפרדע ירוקה •

 .ולמלא את בטנה, ה בכמות החרקי שהצליחה לטפוס ע לשונה הארוכהנזכר

שהיה מונח על הפלטה בעודו , ובקפיצה אולימפית קפצה היישר לסיר מרק ירקות, הגיעה למטבח, כאשר שבעה

 .רק עכשיו בעלי הבית הניחו אותו על הפלטה, המרק עדיי לא היה רותח, א בניגוד לפע שעברה, פתוח

 

 .ה לאט ובהתמדמרקקת אש ומחממת את הדול  המרקסירתחת  שימו לב

  ?הצפרדע  מה עושה מעלות 35בטמפרטורה של 

  .משתכשכת -

  ? מה עושה הצפרדע מעלות 45בטמפרטורה של 

  .לה אבל עדיי משתכשכת לא נעי -

  ?? מה עושה הצפרדע מעלות 55בטמפרטורה של 

  .יבקושי זזה אבל עדיי במ, נושמת בקושי -

  ??? מה עושה הצפרדע מעלות 65בטמפרטורה של 

  .מתבשלת במי ללא רוח חיי -

  ?היא לא קופצת אז למה לכל הרוחות: נשאלת השאלה הכי תמימה

  :והתשובה

  - היא לא קופצת כי

  .בסכנה היא לא מרגישה שהיא. א

  .א לא מבינה, מרגישה משהו כי המציאות השתנתה. ב

  .היא כבר חסרת אוני,  אבל אזהופ חמור וקיצוני  מבינה כשהמצב. ג
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 2נספח 

  "אד טבע ודי"של  התחממות גלובליתבנושא פרסו 

tso221=?CategoryID/il.org.actcool.www://http  

 ח"הספריה הוירטואלית של מט

818=asp?item.sub/Pages/il.ac.cet.lib://http 
 
 

  מונה חשמל משימת אתגר3נספח 

 : מצאו את מונה החשמל ונסו את הפעילויות הבאות

  בקש מאבא או אמא להפעיל מכשיר. מצא את הדיסקית המסתובבת. 1

 ? מה קרה למהירות הסיבוב של הדיסקית♥ שי . חשמלי בזמ שאתה מתבונ בדיסקית

 ?מה קרה. כעת בקש להפסיק את פעולת המכשיר. 2

 ?מה קורה. בקש להפעיל מכשירי שוני. 3

כעת חבר שוב את המיקרוגל לחשמל א אל , בדוק את סיבוב הדיסקית. נתק את מכשיר המיקרוגל מהחשמל. 4

 ?בדוק את סיבוב הדיסקית, תפעיל אותו

 !נסו? כיצד יהיה מצב שבו הדיסקית לא תסתובב בכלל! חשוב. 5

 .בדוק א יש שינוי בקריאת המונה. 6

מתי גדולה יותר צריכת החשמל .  בערב7בשעה ,  בבוקר7בשעה ? ביו או בלילה, קרא את המונה החשמל. 7

 ?מדוע? ביו או בלילה
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  לשיקול דעת המדריילות נוספתפע

 ....."והרי החדשות,  מקול ישראלבוקר טוב"

 . ילדי שיהיו כתבי שטח במהדורה עולמית מיוחדת4מבקשי 

 .א"ומתאר אסו שהתרחש כתוצאה מהתחממות כדה, כל כתב שטח משדר מנקודה אחרת על פני הגלובוס

 . מהל המהדורה

 .יש למלא אחרי בחירת הילדי, מצייני את שמות הכתבי,  הקווי במהדורהשי לב

 .  על סמ תחזיות של מומחיהנכתבא , ת בדיוניאמנ מהדורהכי הלילדי הסבר הדורה בסיו המ

 . ושינויי אקלימייהתחממות כדור האר? שאל את הילדי לאיזו תופעה מהדורת החשדות התייחסת

 ....."והרי החדשות, בוקר טוב מקול ישראל"

   :מדרי

 ___________והרי החדשות מפי, 2050י השניי ביול' היו יו ב. קול ישראל מירושלי

 .ממשיכי לזרו מאות אלפי בני אד, בירת אינדונזיה, אקארטה' בג"למחנה הזמני שהוק על ידי האו

 .באינדונזיה_________ ונעבור לכתבנו 

 : 1כתב 

 . והמראה פשוט לא ייאמ, אני טס עכשיו בהליקופטר מעל איזור המחנה

אנשי נודדי שבועות וימי בתקווה למצוא מעט .  ממלאות את הדרכישיירות שיירות של בני אד

 . רבי נופלי בדר ללא רוח חיי. מזו

. מתנפלי על כל פירור שנית למצוא, ע בט נפוחה מרעב, בתו המחנה מצטופפי ילדי עירומי

 .ועותיהג לאחר שאלה מתו בזר, אימהות מעולפות למחצה מנסות לשווא להניק תינוקות

 .הצפיפות במחנה איומה ועוד רבי ממשיכי לזרו

אבל , ה עושי ככל יכולת כדי להציל את מי שעוד אפשר.  קצרו מלהושיע"ידיה של אנשי האו

 .המצב נואש

 .מכא אני מחזיר את השידור לאולפ

 : מדרי
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. חדה במקרי סרט העורב התקבלו נתוני מדאיגי על עלייה "מהמרכז הרפואי לטיפול בסרט בארה

 ___________מדווח כתבנו 

 :  2כתב 

 .מומחי לטיפול במקרי סרט העור הביעו דאגה נוכח העלייה במקרי סרט העור

מתברר . למרות החליפות המיוחדות שה לובשי, הנפגעי העיקריי ה פועלי העובדי בחו

עלולי להפגע , ות החשופי לשמששאפילו חלקי קטני של הגו כמו הפני או קצות האצבע

 .במחלה

כבר כמעט שלא . המומחי ציינו בסיפוק את הצלחתה של מערכת ההסברה שנערכה על ידי הממשלה

, שה האוכלוסייה הרגישה יותר, בעיקר ילדי וזקני. מפחד הקרינה החזקה, רואי אנשי בחו

 .  מלצאת החוצה במש כל שעות היוהתרגלו לערו את כל הפעולות בתו מבני סגורי ונמנעי

ורק לפנות ערב אפשר לראות , נותרו ריקי, גני השעשועי והפארקי ששקקו חיי לפני כמה שני

 . אנשי ברחובות

 .נפסקה לחלוטי, שהייתה מקובלת בעבר כחלק מהבילוי, ונראה שהרחצה בי

 שאפר יהיה לעצור את העלייה כדי, המומחי קוראי לממשלה להגדיל את המימו למחקר בנושא

 .המדאיגה במספר החולי

 :  מדרי

  .הנמצא בתחנה המטארולוגית באפריקה ____________ ב נעבור היישר לכתבנו"מארה

   :  3כתב 

ובכל אזור . היו הסתיימה השנה העשירית ללא טיפה אחת של גש במרכז אפריקה. שלו לכ

 .הסהרה

 . שני בדיוק10לפני , בתחנה המטארולוגית,  האחרונות נמדדו כאכמויות הגש. היובש הוא מוחלט

והמומחי צופי שהיובש ייל ויתפשט לאיזורי נרחבי יותר , אזורי שהיו פוריי הפכו למדבר

 .עד ליובש מולחט של היבשת כולה, באפריקה
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  :מדרי

 __________ , כתבנו .  מבנגלהדשבגלל ידיעה שהגיעה בזה הרגע, ________ , אנחנו נאלצי לקטוע אות

 .מדווח על שטפונות עזי בבנגלהדש

 : 4כתב 

באזור המפר ונחשולי ענק , מי האוקינוס ההודי שלו על גדותיה. אכ שטפונות עזי, כפי שאמרת, כ

. עשרות כפרי וערי נעלמו בתו המי ומאות מקומות יישוב אחרי הוצפו. הציפו שטחי נרחבי

עדיי לא .  שעשרות אלפי בני אד נספו בשטפונות ועוד מיליוני רבי נותרו ללא קורת גגמעריכי

 .התקבלה הודעה מהמשלה ואי עדיי הערכות רשמיות למימדי האסו

 :מדרי

 .וכא מסתיימת מהדורת החדשות לבוקר זה, תמשי לעדכ אותנו__________ , תודה ל 
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 jxrn2-" ux`d xeck zenngzdd lr drtyd eplekl" 

dibxp` idn ?dibxp`a jeqgl aeyg dnle ? 

 

cri ziiqelke`: עדי שמילה: כתבה . 'וד כתה 
zelirtd jyn:דקות90  כ . 

zelirtd mewn:כתה . 

dni`zn dper:כל השנה .  

zexhn:  

 .הכרת המושג אנרגיה •

 הבנת תופעת אפקט החממה  •

  הצגת רעיונות לחיסכו באנרגיה •

mibyen: אפקט החממה , גזי חממה,פחמ דו חמצני, מקורות אנרגיה, אנרגיה 

alyl ozipy mixen: .מדעי 

mihxcphql dn`zd:  יכירו , התלמידי יכירו ויבינו מושגי ועקרונות מדעיי הקשורי באנרגיה :2.2סטנדרט

 .ויבינו את השפעתה על האד החברה והסביבה, את השימוש באנרגיה

ceiv/dzepk:  

 .מסור, נורת חשמל, א"מפת כדה/ גלובוס, מכונית צעצוע, שבשבת, סביבו, נר

 

zelirtd jldn:  

  פתיחה

 : למצוא את המשות לפעילויות הבאותהציגו לתלמידי את המשימה

 .בקשו מילד לקפו במקו

 .בקשו מילד להדליק את הנורה

 .הדלקו נר
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 .בקשו מילד לסובב סביבו

 . מכונית תנו ליד לשחק ע

 .בקשו מילד לנשו על שבשבת

 .אנרגיההמשות לכול הוא השימוש במושג 

 . אנרגיה היא הגור המניע את כל הדברי בעול

 .)לחמ, להאיר, להזיז דברי. (לכתוב על הלוח הגדרה המדעית של המושג אנרגיה היא היכולת לבצע עבודה

 ?באיזה פעילויות נוספות הדגמנו אנרגיית תנועה, עהאנרגית תנו?  ראינו בקפיצהסוג של אנרגיהאיזה 

 .מכונית, שבשבת, בסביבו

 .אנרגית אור בנורה

 .אנרגית אור וג אנרגית חובנר

 ? לאנרגיההמקורותמה 

 ?מאיפה למנורה יש את היכולת להאיר?  ולקפו, מאיפה יש לנו אנרגיה לזוז

 :ישנ מקורות אנרגיה בסיסי למשל

 . הרוח?סירת מפרש/ייה של תנועת  שבשבתמה מקור האנרג •

 . אור השמש–? מה מקור אנרגיית החו בחממה של  •

 .ישנ מקורות אנרגיה  שיכולי להפו לאנרגיה אחרת

במזו שאנו אוכלי יש אנרגיה שהופכת בגו שלנו לאנרגיה .  מזו–? מה מקור האנרגיה של הגו שלנו  •

 .של תנועה

החשמל הוא סוג של אנרגיה שהופ לאור כשהוא מגיע .  חשמל–?  להאירמה מספק לנורה את האנרגיה •

 .לנורה

 

 

 ? מה מספק את האנרגיה לייצור חשמל •

 :חשמל נית להפיק במספר דרכי •
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הוא מומר לאנרגיית תנועה שמתבטאת  נשר כשהוא, שנשר בתחנת כוח גז טבעי/ פח/דלק .1

, מסובבת את הגנרטורש הטורבינה בי את מסוב, אדי הקיטור פוגעי בלהבי הטורבינה. קיטורב

 .  ומהגנרטור מופק חשמל

 .                           אנרגיית מי, אנרגיית השמש, נית לייצר ג באמצעות אנרגיית רוח, חשמל .2

  1 נספח הסבר בליווי תמונות

במכונית לאנרגיה של בדלק יש אנרגיה שהופכת ). בנזי( דלק ?מה מקור האנרגיה שמאפשר למכונית לנוע •

 .תנועה

   מקורות האנרגיה שעלו בדיולערו רשימה על על הלוח

 אדי       מישמש        רוח       מזו         בנזי       פח       

  דקות30

 

. הסכנות הנגזרות מההתחממותולספר לילדי שבפעילות הקודמת למדת על תופעת ההתחממות כדור האר 

 .א מתחמ"התחממות הגלובלית ומיהו התור העיקרי בכ שכדה להבי מה הקשר בי אנרגיה להיו ננסה

 

 . נורת חשמל, מכונית,  מסורעל הקשר למשפיעהוצא קופסא ע חפצי שמעידי 

 ?א" מי התור העיקרי בהתחממות כדהשאל את הילדי

בתהלי ייצור החשמל בתחנת . הכוחמגיע מתחנת ה, שאנו משתמשי בו, החשמל מייצגת את נורת חשמל

  .חמצני נפלטהכוח שורפי דלקי ופחמ דו

 . חמצניהרכב משחררת אל האטמוספרה פחמ דושרפת הדלק בכלי מכונית

, לכ. חמצני אל האווירנפלט פחמ דו, כאשר כורתי יערות. חמצני מ האוויריערות קולטי פחמ דו מסור

 .חמצני באטמוספרהורמת לעלייה בכמות הפחמ הדוכריתה של יערות ושרפת ג

 .  האד? מי התור העיקרילסיכו לפי העדויות המוצגות

יש כאלו הסבורי שלתופעת –  שהיו וישנ דעות שונות של חוקרי במאמר מוסגר חשוב להדגיש לילדי

 חוקרי הוציא דוח 2000 המונה מעל "שווה לציי שועדת החוקרי של האו. ההתחממות אי קשר לאד

 .שמסקנתו כי האד אחראי לתופעה
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א אי , העדויות האלה מראות מעל לכל ספק שהאד מזה את האוויר, לספר לילדי שחסר לכ פרט בחקירה

 ?א"מתרחשת התופעה של התחממות כדה, נית להבי שכתוצאה מעליית רמת הפחמ הדו חמצני

  דקות 15

 

 

 .א" תופעה זו מאפשרת את החיי על פני כדהא"לכדה חשובה, טבעית לספר לילדי שיש תופעה

 .מעטפת גזי שנקראת אטמוספירה, עוטפת) מפת העול, להצביע על גבי הגלובוס(א "את כדה

 .ממש כמו שמיכה,  חימושאל את הילדי מה תפקיד האטמוספירה

 . א" את כדהומחממות,  קרני השמש מצליחי לחדור את שכבת האטמוספירה הדקיקה

 .נבלע בגזי באטמוספירה, א פולט"חלק מקרינת החו שכדה. א מתחמ ופולט קרינת חו"כדה

 .א וחלק בורח לחלל"חלק מקרינת החו חוזרת אל כדה, גזי אלה פולטי את קרינת החו

 .א"וכ מתאפשרי החיי על פני כדה, א נשמר יציב" חומו של כדההתוצאה

 )2ראה נספח ( בפלקט רצוי ללוות את ההסבר

 .לתחושת החו הרב כאשר נכנסי לרכב שהיה סגור זמ ממוש, להפנות את תשמת הלב של הילדי

זגוגיות הזכוכית שקופות . מחממות את פני המכונית, שחודרות למכונית דר הזגוגיות השקופות, קרני השמש

קרינת החו נכלאת בתוכה והחו , ית סגוריכאשר חלונות המכונ, לכ. לקרינת השמש א אטומות לקרינת חו

 . עולה

 . בעיקרו דומה אנו משתמשי בחממות לגידול צמחי

 .              אפקט החממהלשאול את הילדי א במקרה ה יודעי אי קוראי לתופעה הזו

  דקות15

 

  וצאלהחזיר את הילדי לנקודת המ

  .א"לנו על פני כדהאפקט החממה תופעה טבעית וחיונית לקיו ש

 .א" האד גור להתחממות של כדהכיצד, א היא עדיי לא נותנת הסבר לכ

גור לפליטה של גזי החממה ) צריכת חשמל, תחבורה(מקורות אנרגיה ישנו שימוש מרובה ב, בפעולות האד

 .ולעליית ריכוז באטמוספירה
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.  גרמה להגברת אפקט החממה הטבעיהארהעלייה הגוברת בכמות גזי החממה באטמוספרה של כדור

 .הארוהתוצאה הבלתי נמנעת היא התחממות של כדור

 .א מתחמ" כדה שכבת גזי עבהלהפנות את תשמת לב של הילדי להקבלה

 . ח יותרשמכת פו לעומת שמכת פיקה

 

 

 סיכו

 בשלב זה של השיעור נתייחס למשימה שהילדי בוצעו בבית

 . בצריכת החשמל" החסכ ביותר" " הבזבז ביותרהזלז "הכתרת המכשיר החשמלי

, מקרר, מחשב( כל ילד בתורו מכריז בש כלי חשמלי ביתי בו בני משפחתו משתמשי משחק במידה ויש זמ

 ).  לילה ועודמנורת

 .  בלי לחזור על מה שנאמר בפי ילד אחר,  כלי חשמלי אחר כל ילדי הכיתה אומרי בסבב מהירהמטרה

 .ולחזור מספר פעמי כדי לשבור את השיא הכיתתי, נית להוסי מדידת זמני

 

 )תחבורה, חשמל(והקשר הישיר בי שימוש באנרגיה , מקורות אנרגיה, לחזור בקצרה על המושג אנרגיה

 .להגברת אפקט החממה וההתחממות הגלובלית

 

נספח (שרדי של החברה להגנת הטבע  מתל אביב שלחה למ13לתת לילד להקריא מכתב שילדה בש עדי בת 

3.( 

כדי שתדע כיצד לתרו לכ , שאל את הילדי מה לדעת התשובה שהחברה להגנת הטבע צריכה לתת לעדי

 .לחסו בצריכת אנרגיה? א לא יתחממ"שכדה

ולקראת שבוע הבא את נותני לה משימה שתבח את . לספר ששבוע הבא השיעור ייתמקד בחיסכו באנרגיה

 .רגלי צריכת החשמל שלה ושל בני משפחתה

  דקות15
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 הפקת אנרגיה חשמלית 1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שריפת פחהפקת חשמל                                             אנרגיית מי            הפקת חשמל

 

 

 

 

 

 

 

 



     
                          
 

                                                                                                    

 

                                                                   

 

  אנרגיית רוח                                     הפקת חשמל)תאי סולריי( אנרגיית שמש הפקת חשמל 

 

 

  למקרות אנרגיה קישור רקע למדרי

asp.1sources/sources/energy/il.gov.sviva.sababa://http 

 

  שירטוט אפקט החממה2נספח 

 
 

 )תל אביב, 13בת  (עדי מכתב מ3נספח 

  ליצירת אמינותולשי במעטפה מבויילת, רצוי להעתיק את המכתב בכתב יד

  מתל אביב13 ילדה בת  אני עדי,שלו

ממש סרט , כתבה מפחידה, )בועז ודרור(חי שלי  הא2ראיתי במהדורת החדשות ע ההורי שלי וע אתמול 

 . איימה

היו סופות ,  היו צילומי של בתי מוצפי מי ולאנשי המסכני לא היה איפה להיות וטיפסו על הגגות

וחמישה אנשי מתו כתוצאה מעצי שנפלו על , וסיפרו שלהרבה ילדי בגילי כבר אי איפה לישו, מפחידות

ראו ג תמונות מזעזעות של מקו שפע היה ירוק ויפה והיו אי בו בכלל מי והכל ה, ראש מהרוח העזה

 !!! נהיה יבש ומת

 .שאלתי את ההורי שלי מה הסיבה לכל הדברי המזעזעי שהראו בכתבה

 26



     
                          
 

                                                                                                    

 

 .וה אמרו לי שזה מפני שכדור האר מתחמ

 .דאגת ממה שראיתיכי אני ממש מו, ואי נית למנוע את זה, שאלתי אות למה הוא מחתמ

 !!!בבקשה, הא תוכלו לעזור לי, ההורי שלי לא ענו לי תשובות שאני מבינה אות

 

 

 

  תרגיל מודעות בצריכת חשמל 4נספח 

 

 .הבא_________ עד יו , במהל השבוע הקרוב

 .ולענות על השאלות הבאות. עלי לעקוב אחר הרגלי צריכת החשמל של ושל בני משפחת

 .לתת לעצמ ציו, נת ל הזדמנותיפעילות הבאה ת בשי לב

 כיבוי אורות לפני שיוצאי מחדר בו שהיית פרק זמ 

 . פעמיי__ ___כיביתי את האור /  פעמיי 10 מתו 

  מקלחתצריכת חשמל

 )הק בעיגול תשובה נכונה(אחר / דוד חשמל / בביתי יש דוד שמש ,  לצור חימו מי למקלחת •

 .לניצול המי החמי לפני קירור, בלי מרווחי, מתקלחי אחד אחרי השניכל בני הבית  •

 .ימי____נהגנו במשפחתי כפי שרשו מעלה  ,  ימי6מתו 

 שימוש במכונת כביסה

 .פעמיי המכונה הייתה מלאה______  פעמיי בה הופעלה מכונת כביסה בביתי 7מתו  •

 :  לכביסההא אני חושב פעמיי לפני שאני משלי בגדי •

אפילו שלבשתי את הבגד פע אחת והוא לא מלוכל אני זורק  לא)/ תמיד אני בודק א באמת הבגד מלוכל ומצרי כביסה( כ

 )לכביסה

 )מקרוגל, מערכת סטריאו, ממיר, טלויזיה, מחשב(מכשירי חשמליי 

לא כבויי במצב , ומר כלמכשירי כבויי לגמרי, _____  מכשירי חשבאליי שרשומי מעלה5מתו 

 .  כאשר נורית אדומה דולקת"המתנה"

 
 

 .אפשר לתת לילדים להיכנס לקרוא ולפעול, "פחמנומטר"ישנה הפעלה , il.org.actcool.wwwבאתר 
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 ירטוט אפקט החממהש 5 נספח 
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 jxrn3- zercend zxabdxeaiva dibxp`a oekqigl  

d hwiiext"dkygd" 

 . 'וד כתה :`cri ziiqelke עדי שמילה: כתבה

zelirtd jyn:דקות90  כ . 

zelirtd mewn:כתה וחו . 

dni`zn dper:כל השנה .  

zexhn:  

 ו ומשמעות" החשכה "הבנת הפרויקט •

 הבנת הצור בחיסכו באנרגיה •

 ורתימת הילדי לחיסכו באנריגה ברמה האישית, הכרת דרכי לחיסכו באנרגיה •

 הפצת הידע במטרה להעלות את המודעות בקהילה •

mibyen:מודעות ציבורית, סוכני שינוי,  חיסכו באנרגיה 

ceiv/zepkd:  

כדי שתוכלו ,  חשוב לפני השיעור להכנסכו באנרגיה קישורי לאתרי באינטרנט שייתנו רעיונות לחיס1נספח 

 .לכוו את הילדי בשעת הפעילות

 צבעי, לורדי, דפי, דפי טיוטא

  המדע והילדסיפור

 

zelirtd jldn:  

  פתיחה

, למדנו כיצד צריכת אנרגיה מוגברת, בפעילויות האחרונות למדנו על ההתחממות הגלובלית והשינויי האקלימיי

וכתוצאה כדור , "אפקט החממה" ממקורות אנרגיה מתכלי רק מגבירה את התופעה הטבעית של המופקת

 .האר מתחמ

 . לספר לילדי את פרטי הפרוייקט

 ? "החשכה "מטרות פרוייקטלשאול את הילדי מה 
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  חסכוהגברת המודעות תוביל לשינוי התנהגותי, הגברת המודעות הציבורית לבעיה התחממות כדור האר

 .ויאפשר עשייה משמעותית למע הסביבה, באנרגיה בקרב הקהילה

 . א בכל עיר פועלי באופ מקומי, )בעיה גלובלית(חשוב להדגיש שהפרויקט עולמי 

חברת , החברה להגנת הטבע, עיריית תל אביב( שהגורמי המארגני את הפרוייקט  חשוב להדגיש, כמו כ

  סוכני שינוי  רואי בכ הילדי)הפירסו גלר נסיס

 ?  בסוכני שינוילשאול את הילדי מה הכוונה

אנחנו מאמיני שיש בכ את היכולת להגביר את המודעות בקרב המשפחות שלכ על הסכנות של ההתחממות 

ולפרס בצורה הכי יעילה את פרוייקט . לגרו לקרובי שלכ לחסו באנרגיה ברמה האישית, הגלובלית

  ".תעבירו זאת הלאה" כלומר סומכי עליכ ש–. ומטרותיו" החשכה"

 סיפורי העשייה שלנו או פעילות שהתחילה –" ילדי מובילי שינוי" של כדאי לספר לילדי סיפורי הצלחות

 . בילדי ועברה למבוגרי בליווי תמונות

   

 דקות 10

 

 ילד הצליח כבר לרתו את מטרה לראות איזהב , כל ילד נות לעצמו ציומשיעור שעברבדיקת ד המשימות 

  .משפחתו לחיסכו בצריכת אנרגיה חשמלית

  דקות10

 גו הפעילות

  קבוצות4  חלוקת הילדי למשחק פינג פונג שירי

המטרה הקבוצתית לשיר כל פע שיר , כל קבוצה שרה בתורה שיר שקשור למזג אוויר בשלב ראשו

 .מפסידה הקבוצה שנתקעה ללא רעיו של שיר. אחר

תו כדי המשחק חשוב לערו רשימת , )1נספח ( באותה מתכונת רעיונות לחיסכו באנריגה בבית שלב שני

 .רעיונות על הלוח

 .תו כדי המשחק חשוב לערו רשימת רעיונות על הלוח. ? רעינות מה לעשות בשעת החשכהשלב שלישי

 

  דקות20
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, מגנטי למקרר, פלייר( ופ לכל קהילת בית הספרשיופק בבית הספר וי תוצר פרסומיהצעת רעינות ליצירת 

פרסו באתר בית , סטיקרי, ינגל לרדיו המקומי'ג, מודעות פרסומת ללוחות בשכונה, עיתו שכונתי, לוח קיר

 ) 'תזכור בכל דפי בית הספר שיוצאי להורי באותו החודש וכו, הכנת מצגת והפצתה במייל, הספר

לחיסכו וכתובת אתר  הלוגו של הקמפייע ) תארי ושעה(ע ההחשכה חשוב שהתוצר יעשה פרסו לארו

 .נית להוסי טיפי לחיסכו בצריכת החשמל.  של הפרוייקטהאינטרנט

 .חשוב לודא שיש נכונות מבית הספר ואולי תקציב להפקה מסודרת של התוצר והפצתו.

   דקות30

 סיכו

 )2נספח (סיפור המדע והילד 

 .וכוח להגביר את המודעות בקרב המשפחות. ש שוב את כוח של הילדי לתק את העולאחרי הסיפור להדגי

,  שחשה ומודעות לשינויי המתחוללי לא לאמ את ההתנהגות של הצפרדע מהפעילות הראשונהוהכי חשוב

 .עד סופה המר, א מתעצלת לחולל שינוי

  דקות10

 

 

 

 רעיונות לחיסכו באנרגיה:  קישורי1נספח 

  אד טבע ודירשימת עצות •

234=?CategoryID/il.org.actcool.www://http 

  רשימת עצות של ילדי חושבי עולמי פועלי מקומיאתר סבבה •

asp.world_responsibility/forums/il.gov.sviva.sababa://http 

 

 

 

 

 32

http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://www.actcool.org.il/?CategoryID=234
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp
http://sababa.sviva.gov.il/forums/world_responsibility.asp


     
                          
 

                                                                                                    

 

  סיפור המדע והילד2נספח 

 . נחוש לעזור לו בעבודתו , 7כשלפתע ניגש אליו בנו ב ה, מדע אחד ישב ועבד
יוכל חיפש משהו ש, א כשראה שזה לא הול, ניסה לבקש מבנו שיל למקו אחר, עצבני בגלל ההפרעה, המדע

 . לספק לילד תעסוקה
 . ונת לילד יחד ע גליל נייר דבק, גזר אותה לחתיכות, הוא תלש מאיזו חוברת ד ע מפת העול

 ". בכוחות עצמ! קח את העול המפורק ונראה א אתה יכול לתקנו ", הוא אמר" אתה אוהב פאזלי"
 , כמה שעות לאחר מכאבל , המדע חשב שייקח לילד ימי עד שיצליח להרכיב את המפה

 ". הצלחתי להרכיב הכל, סיימתי, אבא"שמע את קולו של הב קורא לו 
 !!! "זה לא ייתכ שבגיל שבע יוכל הילד להרכיב מחדש מפה שמימיו לא ראה: " לא האמי המדע, בהתחלה

 כשהוא בטוח שהוא הול לראות עבודה מבולגנת , וניגש לבנו, אבל הוא הניח את רשימותיו
 . המפה הייתה מושלמת וכל החתיכות היו במקומ, הפתעתול

 
 ". הרי לא ידעת אי נראה העול"שאל המדע את בנו "? אי עשית את זה"
ראיתי שבצדו , אבל כאשר תלשת את הד מהחוברת, אני אמנ לא ידעתי אי נראה העול", ענה הילד, "אבא"

 . השני יש תמונה של אד
 . אז הפכתי את כל החתיכות והתחלתי לתק את האד. ניסיתי אבל לא הצלחתי, כשנתת לי לתק את העול
 ... הפכתי את הד וראיתי שהצלחתי לתק ג את העול, כשהצלחתי לתק את האד
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 זיהום אוויר בתחבורה - ערך הדרכהמ  -תוספת
 אוויר ואווירע

 . 'ו-' כתה ד:אוכלוסיית יעד

 .  דקות90 :משך הפעילות

 .חוץ+  כתה :מקום הפעילות

  . כל השנה:עונה מתאימה
  :מטרות

 .הכרת המושג זיהום אוויר על מרכיביו השונים והגורמים לזיהום האוויר -

 .הבנת ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של זיהום אוויר על חיינו -

 .קישור להשפעות מערכת התחבורה על זיהום האוויר -

 .תוך קישור להנעה בחשמל של הרכבת הקלה, פחות מזהמיםהכרת סוגי כלי תחבורה  -

ראה (גרף רמת זיהום האוויר ביום כיפור , תמונת היום הכתום, א"תמונות זיהום אוויר בת :הכנות/ציוד

 .בקבוק דלק,)נספחים

 .את החלק האחרון של השיעור רצוי לקיים בכיתת מחשבים •

  :מהלך הפעילות

 :פתיחה
, שאל האם זה ריח טוב או רע.  בין התלמידים ושאל אם הם מריחים ריח שונה בכיתהעבור, פתח את בקבוק הדלק

אם אין בנמצא בקבוק דלק ניתן לערוך דמיון (? למה הוא משמש?, מה לדעתם שם הנוזל שנמצא בתוך הבקבוק

 ").?לו היה בידי בקבוק דלק עכשיו מה היה הריח בכיתה"לומר להם , מודרך לילדים

בזמן פתיחת בקבוק הדלק יש להקפיד על חלונות פתוחים בכיתה ואין לקרב את , ריח חזק מאודלדלק יש : אזהרה

 .  הבקבוק קרוב מידי לתלמידים

בעזרת שריפה של הדלק במנוע המכונית ,  תערובת נוזלית המופקת מנפט–הסבר כי הנוזל בתוך הבקבוק הוא דלק 

 .מתאפשרת הנעה של כלי הרכב

כיצד הוא , הסבר כי הפעילות היא בנושא זיהום אוויר מה זה זיהום אוויר? ת מזיקות שאל האם יש לדלק השפעו

 .כיצד מודדים זיהום אוויר ומה ההשפעה שיש לזיהום האוויר על חיינו, מהם המקורות לזיהום האוויר, נוצר

   אוויר- ?ואין אנו יכולים בלעדיו, נמצא תמיד סביבנו, מה שקוף

 -היינו כולנו  בלעדי האוויר לא. של אוויר, בלתי נראית, ו מוקפים תמיד במעטפת שקופההארץ אנ-כדור בכל מקום על

הארץ לא היו חיים -בלי אוויר על פני כדור ,ובעצם . יכולים לחיות-הארץ -החיים בכדור-הצמחים ובעלי, בני האדם

  .כלל
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 .חמצני-פחמן דוו ארגון: כגון, וחומרים נוספים חמצן ,חנקן :אלא הוא מורכב מחומרים שונים, האוויר אינו חומר אחד

  .כלל בדרך, איננו חשים את האווירזאת הסיבה לכך ש. והם חסרי צבע וריח, מצויים במצב של גז חומרים אלה

, שריפה של חומרי דלק: למשל. שונות משפיעים על ההרכב של האוויר ומשנים אותו בפעולות, בני האדם, אנחנו

) אפר וגזים רעילים, פיח(חומרים שונים ; חמצני-של פחמן דו הצורכת חמצן מהאוויר ופולטת אליו כמויות גדולות

 .כל החומרים האלה מצטברים באוויר ומזהמים אותו. חנות כוח פולטים אל האווירות כלי רכב, שמפעלי תעשייה

 ?מה זה זיהום אוויר

מגיב עם חומרים אחרים או , שריפות נשאר ומצטבר בו, כלי רכב, חלק ממה שאנחנו פולטים אל האוויר מתעשייה

לפעמים אנחנו . הוא מזוהם, גדולהחומרים מזיקים בכמות  כאשר יש באוויר. הארץ- אל כדור-אלינו  יורד בחזרה

 .והנשימה שלנו כבדה יותר, ולעתים יש לו גם ריח לא נעים מבחינים שצבעו אינו צלול ושקוף

  ? למה זה מסוכן-אוויר מזוהם 

 :ניתן לקרוא את הכתבה שפורסמה בעיתון מעריב בנושא זיהום אוויר 

 
 

 )92, מעריב(אבי בליזוסבקי / אמא אי לנו אוויר

במוצאי החג על יפעת בת חמש ודורי ב תשע לילה קשה עבר 

הייתי : " הא חנה. מקריית מוצקי הסובלי מאסתמה

ובדיוק כשחזרתי הביתה פתאו שני התלמידי , בחו

ה השתעלו . אי לנו אוויר, אמא: התחילו לצעוק ביחד

רצתי מהר ונתתי לה תרופות . והתעוותו מקוצר נשימה

והייתי צריכה לתת לה טיפול ליפעת זה לא הספיק . ברוקלי

 . מיד קשרתי את זה ע זיהו האוויר. באינהלציה

 35



     
                          
 

                                                                                                    

 

, ריח רע כאשר הם קרובים לכלי רכב או לאזורי תעשייהשאל התלמידים האם הם מבחינים ב, ערוך דיון על הכתבה

המכיל ריכוז גבוה של חלקיקים וגזים , אוויר. כיצד לדעתם גורם זיהום למחלות אצל בני אדם, האם קשה להם לנשום

החולים בעולם  מחקרים מוכיחים שאחוז. ובעיקר למחלות בכלי הנשימה, למחלות רבות, בני האדם, לנו רעילים גורם

מנתונים של המשרד . ) נמצא בעלייה מתמדת-התוקפת בעיקר תלמידים  שהיא מחלה ,אסתמה(ת הקצרת במחל

בעיקר , גם בצמחייה זיהום אוויר פוגע.  אנשים מתים מידי שנה מזיהום אוויר1500 -לאיכות הסביבה עולה ש כ

מפריע לתהליכי ההטמעה על העלים ו שוקע, המכיל ברובו חלקיקים של פיח ושל זיהום, האבק המרחף. בעצים

גידולים חקלאיים גם . והפירות צומחים פגועים וכמושים בתנאים כאלה הירקות. והנשימה של הצומח) פוטוסינתזה(

 .ואלה נכנסים לגופנו כאשר אנו אוכלים את הצמחים, רעילים דרך האוויר עלולים לספוג לתוכם חומרים

 
  אוויר מזוהם עלול לגרום לגשם חומצי

, רעילות מתמוססים במי הגשם ויוצרים תמיסות, שנמצאים באוויר המזוהם, יורד חלק מהחומרים כאשר גשם

 הגשם החומצי עלול להזיק  .תופעה זאת נקראת גשם חומצי. הארץ-בצומח ובדומם על פני כדור, הפוגעות בחי

עלולים , אגמים: כגון, םמקווי מי. בצורה ניכרת לפוריות הקרקע למשך שנים ארוכות ולהקטין את תנובת היבולים

אחד הנזקים . בחומציות המים משפיעה לרעה על היצורים החיים בהם וסביבם  העלייה-להיפגע מאוד מגשם חומצי 

 בישראל תופעת הגשם החומצי. הברית-הוא הכחדת יערות שלמים באירופה ובארצות, כבר גרם שהוא, החמורים

 .אינה משמעותית ואינה גורמת נזקים ניכרים

צולמה בשעות : תמונת הערפיח):1 נספח (א "עת זיהום האוויר על אזור תאה לתלמידים את התמונות של השפהר

 של רמת המזהם תחמוצת החנקן שמקורו בעיקר 2בו הייתה חריגה של יותר מפי , 28.12.1998הבוקר בתאריך 

 .החריגה ברמת הזיהום התבטאה בערפיח שחור שכיסה את כל האזור.  בכלי רכב

תאריך שזכור כיום הכתום השמים הפכו כתומים ונראה כי סוף , 30/4/2001 -התמונה צולמה ב: ונה היום הכתוםתמ

 150( מקרון 10-יותר מהתקן לאבק מרחף הקטן מפי ארבעה ביום הכתום נמדדו ריכוזים גבוהים . העולם הגיע

 )אלא מאבק מרחף,  זה הוא לא מתחבורהיש לציין כי מקור הזיהום ביום). (מיקרוגרם למטר מעוקב בממוצע יממתי
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 חלקה של התחבורה בזיהום האוויר
 .צייר עיגול על הלוח ובקש מתלמידים לנחש את חלקה של התחבורה ביחס לכלל הגורמים זיהום האוויר

 
  :הגורמים לזיהום אוויר

כלי ' שור האחרון הוכפל מסבע!. 60% - כ)2נספח  (הסבר כי כלי הרכב הם המקור העיקרי לזיהום אוויר בערי ישראל

המזהמים שנוצרים בכלי רכב נפלטים בגובה נמוך . הרכב הנעים בכבישי הארץ והוא עומד היום על כשני מליון

שמודד את רמת זיהום האוויר ביום ) 3נספח (הראה את הגרף . ומשפיעים באופן ישיר על בני האדם שנושמים אותם

 . רמת זיהום האוויר ביום זה פוחתת במידה ניכרת. ות מכוניותכיפור היום היחיד בשנה שכמעט ולא נוסע

 ) דקות20(

 
 ?איך באמת מודדים את רמת זיהום האוויר

 את חלק זה של השיעור מומלץ להעביר בכיתת מחשבים ולהיכנס לאתר של המשרד לאיכות סביבה 

il.gov.sviva.www: 

מומלץ גם להיכנס לאתר התלמידים סבבה . ברחבי הארץ באתר זה מוצגים נתונים בזמן אמת של מדד זיהום האוויר 

 /il.gov.sviva.sababa://http  :של המשרד לאיכות הסביבה ובו הסבר והדגמה כיצד נראית ועובדת ניידת ניטור
הסבר כי את רמת זיהום האוויר לא מודדים בעזרת ניגוב של ניירות טישו במקומות שונים בארץ אלא באמצעות 

כך אנחנו יכולים לבדוק מידי יום את רמת זיהום האוויר , וכמו שאנחנו בודקים מידי יום את מזג האוויר. ניידות ניטור

 .באזורנו

אופייניים הנפלטים מכלי רכב בסביבת  ניידת ניטור בודקת מידי יום את איכות האוויר באמצעות מדידה של מזהמים

פחמן חד חמצני וגופרית , אוזון, אבק מרחף, החנקןתחמוצת : שיקלול של חמשת המזהמים העיקריים( הולכי הרגל

 23 ברחבי הארץ ישנן .בגובה המדרכה, ממוקמת סמוך לציר תנועה ראשי  ניטור תחבורתית ניידת. ).חמצנית-דו

 . תחנות ניטור ותחנת ניטור ניידות

 

  ?פועלת תחנת ניטור אוויר כיצד 
 )ועלת תחנת ניטורבשלב זה מומלץ להיכנס לאתר סבבה ובו הדגמה כיצד פ(

כל תחנה כזאת מעבירה . הפועלים בכל שעות היממה, יש מכשירי מדידה ובתוכה, היא מבנה קטן תחנת ניטור אוויר

הנתונים מתפרסמים . אל מרכז הבקרה של מערך ניטור האוויר של המשרד לאיכות הסביבה שאספה את הנתונים

 . בחדשות ובאינטרנט, בעיתונים

 ,משתמשים במספרים להצגת הנתונים, פי הריכוזים של מזהמים שונים באוויר-ר מחשבים עלמדד איכות האווי את

 )4נספח (  .גרוע, רע, בינוני ,טוב:  מצבים של איכות האוויר4המצביעים על  ,ובצבעים במילים
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בקש מן התלמידים להיכנס לאתר של המשרד לאיכות הסביבה לבדוק את רמת זיהום האוויר בתחנת : משימה

 . הניטור שקרובה לאזור מגוריהם

  .במידה ולא ניתן להעביר את השיעור בכיתת מחשבים אפשר לתת את המשימה כעבודת בית •

 -סיכום

שאל האם קיים כלי תחבורה שמסוגל לענות על . מהפעילות ראינו שעיקר זיהום האוויר בעיר נגרם מכלי תחבורה

ספר כי באוסטרליה ? אם אנחנו משתמשים ברכבים מסוג זהה. הצרכים של הגעה מהירה ועם זאת לא לזהם אוויר

הרכב הנו . בכל ערב על בעל הרכב לטעון אותו למקור חשמל). סוללות(הומצא כלי רכב שאינו צורך דלק אלא חשמל 

י שמן "בארץ ישנן מכוניות שמופעלות במקום דלק ע, ולא רק באוסטרליה. בעל ביצועים דומים לרכב המתודלק בדלק

באינטרנט ניתן למצוא הוראות כיצד להכין דלק משמן , תהליך השריפה של שמן הפלאפל פחות מזהם. !פלאפל

 .אך תהליך ההכנה של דלק משמן פלאפל אורך זמן ולא ניתן להשיג את דלק זה בכל מקום, פלאפל

מכיוון . הדוגמא הבולטת ביותר לכלי תחבורה שמפחית משמעותית את רמת זיהום האוויר בעיר היא רכבת קלה

אופנועים , אוטובוסים, לא נפלטים כל המזהמים שנפלטים ממכוניות, י דלק"י חשמל ולא ע"שרכבת קלה מופעלת ע

 .ומשאיות

 . ספר כי בשיעור הבא נלמד על כלי התחבורה השונים ועל היתרונות והחסרונות של כל כלי תחבורה

להפחית את זיהום האוויר הנפלט מתחבורה או להעלות ניתן לתת משימה לתלמידים בבית לכתוב רעיונות כיצד ניתן 

 . את מודעות הקהילה להשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של זיהום אוויר
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  תמונות- 1 נספח
 

 
 

 

 39



     
                          
 

                                                                                                    

 

  גרף חלוקה למזהמים-2נספח 

 
 
 

  גרף זיהום אוויר ביום כיפור– 3נספח 

 
 

  מדידה בתחנת ניטור- 4נספח 
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 אתרי אינטרנט

   ם בנושאאתרי

 www.teva.org.il/tlv אביב-אתר החברה להגנת הטבע בתל

 /http://www.e-h.org.il "שעת כדור הארץ"אתר 

 il.gov.aviv-tel.www://http/ אביב יפו-האתר הרשמי של עיריית תל

 il.actcool@org אדם טבע ודין,אליתאתר על ההתחממות הגלוב

  :אתרי תמונות

אביב -נמל תל(אביב יפו תמונות וצילומים -תל

 )ועוד

-tel-israel/il.co.trekker.www://http

htm.aviv 

צילומי , קו האופק(אביב - תלאתר תמונות של

 )ריאות ירוקות ועוד, אוויר

asp.mainheb/com.telavivinf://http 

 

  

 

 

 

 

 .03-669972או לפקס ,  tlv3@spni.org.ilמייל , זואה'  רויטל ג0523-869495  -לפרטים נוספים 
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