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מדעים  שיעוםיעדמ ר
האויםיעדמ ר  :    זיהום השיעוםיעדמ ר נושא

   :   | ' קוםיעדמ רנט  גםיעדמ רוטנרוק ס גילה המוםיעדמ רה עם ה כיתה



? לשיעוםיעדמ ר   להביא מה



בתמונות    ? התבוננו שמתחילים לפני



: במחבר:ת     :תרבחמב וענ:תרבחמב ו דק:תרבחמב ו:ת מספר חשב:תרבחמב ו

למחשבה  נקודה

• ? מטנרוק ספיק       נקי נושמים שאנו האויםיעדמ ר לדעתכם האם
מםיעדמ ריחים        • או נושמים שאתם לפעמים מםיעדמ רגישים אתם האם
•? אבק   או עש?קבא וא ן
• ? אוויםיעדמ ר     לזיהום הגוםיעדמ רמים לדעתכם מה



בכיף  ממשיכים

נייםיעדמ ר        מעט קחו הכיטנרוק סא מ?קבא וא ן בבקשה קומו
טנרוק סביבת       בניקיו?קבא וא ן קצת ועזםיעדמ רו לב?קבא וא ן טישו

. עכשיו     יושבים אתם לידו המחשב

•    , הטישו   צבע האם הנייםיעדמ ר על הטנרוק סתכלו
 ? צבע?     לאיזה כ?קבא וא ן אם השתנה

• ? בצבע     שינוי יש לדעתכם מדוע
•?  ? מלוכל?ך    מזוהם טנרוק סביבנו האוויםיעדמ ר האם



ללמוד  ממשיכים
  , מכונות     מפעלים ויצםיעדמ ר טכנולוגית התקדם האדם

על,          בעקםיעדמ ר נשענים אלו ועוד תחבוםיעדמ רה כלי תעשייתיות
גוםיעדמ רמים         פולטים אשםיעדמ ר דלק חומםיעדמ רי של בעיםיעדמ רה תהליכי

.    , לאוויםיעדמ ר   ועוד פיח עש?קבא וא ן כמו מזהמים
 . האוויםיעדמ ר     זיהום נגםיעדמ רם כ?ך



תםיעדמ רגול 

 ? אוויםיעדמ ר      זיהום על משפיעים אתם האם
עושים       שאתם העיקםיעדמ ריות הפעולות את כתבו

: בטבלה     היומיום בחיי כלל בדםיעדמ ר?ך
שעשי:תם  םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה ג:תרבחמב ורמ:ת    םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה םתישעש האם

א:תרבחמב ו:תרבחמב ויר   לזיםתישעש ה:תרבחמב ום
םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה   מד:תרבחמב וע

מזםתישעש המ:ת? 

תאוםיעדמ רה  הדלקת כ?קבא וא ן כח     בתחנת חשמל ייצוםיעדמ ר



תםיעדמ רגול 
 ? אוויםיעדמ ר      זיהום על משפיעים אתם האם

עושים       שאתם העיקםיעדמ ריות הפעולות את כתבו
: בטבלה     היומיום בחיי כלל בדםיעדמ ר?ך

שעשי:תם  םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה ג:תרבחמב ורמ:ת    םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה םתישעש האם
א:תרבחמב ו:תרבחמב ויר   לזיםתישעש ה:תרבחמב ום

םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה   מד:תרבחמב וע
מזםתישעש המ:ת? 

תאוםיעדמ רה  הדלקת כ?קבא וא ן כח     בתחנת חשמל ייצוםיעדמ ר




לדוגמה  פתםיעדמ רו?קבא וא ן
םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה  םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה   םתישעש האם

לזיםתישעש ה:תרבחמב ום   ג:תרבחמב ורמ:ת
א:תרבחמב ו:תרבחמב ויר 

לזיםתישעש ה:תרבחמב ום     ג:תרבחמב ורמ:ת םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה מד:תרבחמב וע

שיניים  שטיפת לא  בלבד   במים שימוש

הטנרוק ספםיעדמ ר   לבית נטנרוק סיעה כ?קבא וא ן לפליטת        גוםיעדמ רם הםיעדמ רכב במנוע דלק חומםיעדמ רי שםיעדמ ריפת
מזהמים  חומםיעדמ רים

מזו?קבא וא ן    להוצאת במקםיעדמ רםיעדמ ר שימוש כ?קבא וא ן דלק        חומםיעדמ רי שםיעדמ ריפת עקב מתאפשםיעדמ ר חשמל ייצוםיעדמ ר
חשמל   לייצוםיעדמ ר בתחנות

מזהמים      חומםיעדמ רים לאוויםיעדמ ר נפלטים כתוצאה



לדוגמה  פתםיעדמ רו?קבא וא ן
םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה  םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה   םתישעש האם

לזיםתישעש ה:תרבחמב ום   ג:תרבחמב ורמ:ת
א:תרבחמב ו:תרבחמב ויר 

לזיםתישעש ה:תרבחמב ום     ג:תרבחמב ורמ:ת םתישעש הפע:תרבחמב ולםתישעש ה מד:תרבחמב וע

בטלוויזיה  צפייה כ?קבא וא ן דלק        חומםיעדמ רי שםיעדמ ריפת עקב מתאפשםיעדמ ר חשמל ייצוםיעדמ ר
חשמל   לייצוםיעדמ ר בתחנות

מזהמים      חומםיעדמ רים לאוויםיעדמ ר נפלטים כתוצאה

במחשב  משחק כ?קבא וא ן דלק        חומםיעדמ רי שםיעדמ ריפת עקב מתאפשםיעדמ ר חשמל ייצוםיעדמ ר
חשמל   לייצוםיעדמ ר בתחנות

מזהמים      חומםיעדמ רים לאוויםיעדמ ר נפלטים כתוצאה

התעמלות   חוג לא גופנית   פעילות



ללמוד  ממשיכים
על          לחשוב יש א?ך טכנולוגית ומהתפתחות מקדמה נהנים אנו

. הטנרוק סביבתי  המחיםיעדמ ר
בלתי         תוצםיעדמ רים של מפליטה כתוצאה מתםיעדמ רחש אויםיעדמ ר זיהום

 . דלק      חומםיעדמ רי של השםיעדמ ריפה בתהלי?ך םיעדמ רצויים



תםיעדמ רגול
חלופות        למצוא יש האוויםיעדמ ר זיהום את לצמצם כדי

 . דלק   חומםיעדמ רי לשםיעדמ ריפת

הבעיה    לפתםיעדמ רו?קבא וא ן םיעדמ רעיונות .הציעו



אוויםיעדמ ר    זיהום להפחתת פתםיעדמ רונות



אוויםיעדמ ר    זיהום להפחתת פעולות
על       • למשל לטנרוק סביבה המזהמים פליטת את להקטי?קבא וא ן

והתקנת        המזהמים את שיפזםיעדמ רו גבוהות אםיעדמ רובות ידי
. האםיעדמ רובות   על מטנרוק סננים

הדלק       • חומםיעדמ רי כמות להקטנת יגםיעדמ רום בחשמל חיטנרוק סכו?קבא וא ן
. חשמל   להפקת הדםיעדמ רושה

•    , פולטת    לא כלומםיעדמ ר מזהמת שאינה באנםיעדמ רגיה שימוש
. טנרוק סולאםיעדמ רית       אנםיעדמ רגיה כמו בה השימוש למםיעדמ רות מזהמים



תםיעדמ רגול

כדי          לעשות ההוםיעדמ רים עם הילדים יכולים אתם לדעתכם מה
.   ? במחבםיעדמ רות    כתבו האוויםיעדמ ר זיהום את לצמצם



ומטנרוק סכמים  מטנרוק סיימים

חדשים       • מוצםיעדמ רים עוד לייצםיעדמ ר וממשיכים מתקדמים אנו
 . חשמל    בהםיעדמ רבה שימוש הדוםיעדמ רשים

• . טנרוק סביבה       לזיהום גוםיעדמ רמת וגדלה הולכת החשמל הפקת

על         • ולשמוםיעדמ ר הנזק את לצמצם מנת על לפעול עלינו
     . צעדים   בעזםיעדמ רת יכולים כולם נושמים שאנו האויםיעדמ ר

. האוויםיעדמ ר      זיהום את לצמצם לעזוםיעדמ ר פשוטים



העשםיעדמ רה
 : גוגל   במנוע חפשו

אמת :       בזמ?קבא וא ן אוויםיעדמ ר איכות נתוני מפת כתבו

•. באזוםיעדמ רכם      האוויםיעדמ ר זיהום םיעדמ רמת את מצאו
אוויםיעדמ ר       • זיהום םיעדמ רמת בי?קבא וא ן השוואה ועםיעדמ רכו חפשו

.  " בעומםיעדמ ר    ג ל לעומת כיפוםיעדמ ר ביום



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפיתם   תודה
בשידוםיעדמ ר

מטח      ע״י החינו?ך משםיעדמ רד עבוםיעדמ ר הופק
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