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  דברי המפמ"ר

 

 יקרים,מורים 

כדור הארץ הולך ומתחמם, הסיבה להתחממות קשורה בפעילות האדם. חוברת 

אקלים קיצון מבוססת על ההנחה שלאדם השפעה על השינויים המתחוללים במזג 

 האוויר. 

 לשינויי האקלים עלולות להיות השפעות  רחבות היקף על בני האדם ועל אורח חייהם.

מידים בנושא אקלים קיצון, הפעילות בחוברת זו נעסוק בהעמקת הידע של התל

בחוברת תעסוק במדד המעריך את ההשפעה של כל פעילות אנושית על תופעת שינוי 

 האקלים. אנחנו נתמקד בארבעה תחומים שונים:

 תחבורה וכלי רכב.  .1

 הרגלי תזונה וצרכנות. .2

 הפרדת פסולת, מיחזור ושימוש חוזר. .3

 צריכת אנרגיה/חיסכון באנרגיה.  .4

החוברת לסייע למורים ליישם הוראה פעילה, תוך שימוש באסטרטגיית למידה מטרת 

המבוססת על פתרון בעיות, למידה שדורשת מהתלמידים חשיבה ביקורתית, עצמאות 

 ואחריות ללמידה.

אני מקווה שהתכנים והפעילויות שמציעה החוברת יסייעו לכם בהעברת הנושא בצורה 

בעלי מודעות והתנהגויות שיתרמו לאיכות הסביבה  חווייתית, ויתרמו לפיתוח תלמידים

 שלהם, ויביאו להקטנת טביעת הרגל הפחמנית. 

תודה למל"מ ולצוות מרכז המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה שאפשרו כתיבת חוברת 

 ולד"ר עינת פלד שכתבה את החוברת. זו

 

 סאמיה אבו חיט 

 מפמ"ר מדעי הסביבה  
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 הקדמה

 

ת ושינויי האקלים הם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים במדעי ההתחממות הגלובאלי

ואכן הנושא נלמד בפרק משאב האוויר ובהקשר של מעורבות  האדם בסביבה. אולם הסביבה, 

ההשפעה חייב להכיר את התופעה ולהבין את  ,כל אדםיבה, אלא בלא רק תלמידי מדעי הס

 . על האקלים שלנו

ישראל מחד גיסא, . כך למשל וקיצוניות אנו צופים יותר ויותר בתופעות אקלימיות חריגות 

 ,מאגרי המים, הנחלים והמעיינות יבשים, ומאידך עד כי משנים ארוכות של בצורת, סובלת

גורמים לאסונות ו שיטפונות בעוצמה בלתי רגילה,חודשי הקיץ אשר מחוללים יורדים גשמים ב

ותופעות נוספות הם תוצאות של שינויי אקלים  , גלי חוםסופות אבקרוחות, כבדים ולנזקים. 

 אקלים קיצון.  ומכונות

השפעת האדם על שינויי האקלים, כבר אינה מוטלת בספק. בעולם כולו ובישראל יש היערכות 

וועידות אקלים מתקיימות במקומות שונים בעולם. כחלק מהמאמץ להגברת המודעות  לשינויים

ארגוני סביבה, פועלים מספר שנים לפיתוח משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה ולנושא,  

יש חשיבות רבה להוראת הנושא באופן חוויתי ואקטואלי, תוך חומרי הוראה ולמידה בנושא זה. 

בחוברת זו מוצעת דה משמעותית.  וך עשייה מקומית שתוביל ללמייום ומת-חיבור לחיי היום

שנועדה להעלות את המודעות של התלמידים לתופעות של שיעורים, שלושה יחידת הוראה של 

אקלים קיצון ולפעול לאימוץ התנהגויות לצמצום ממדי התופעה ברמה אישית וחברתית. היחידה 

 למידה אינטגרטיבית של תלמידי מדעי הסביבהשימוש בחומרים קיימים אשר הותאמו ל כוללת

 . וכן מציעה מגוון פעילויות שפותחו במיוחד

לפעילות עם התלמידים וכן להכיר את  להשתמש ביחידת הוראה זואנו מזמינים אתכם המורים 

 . ומובאים ביחידה המקורות הרבים, המצויים ברשת בנושא זה

 רקע

שינויי אקלים הוא מושג המבטא את השינויים המהירים המתרחשים באקלים העולמי בעשרות 

השנים האחרונות. שינוי אקלים, בניגוד למזג אוויר, מתרחש בקצב איטי במקומות שונים בעולם 

 במקביל ולאורך זמן. 

ושית על פי מחקרים שנעשים במקומות שונים בעולם, שינויים אלו הם תוצאה של פעילות אנ

 הולכת וגוברת המשפיעה על הרכב האטמוספירה. 

חוקרים רבים בארץ ובעולם מסכימים כי בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בהתחממות 

כדור הארץ ובמספר התופעות האקלימיות הקיצוניות בעולם. הטמפרטורה הממוצעת של כדור 

עשור היה חם יותר מקודמו. מעלות צלזיוס במאה השנים האחרונות. כל  0.6-הארץ עלתה בכ

זה אולי לא נשמע משמעותי אבל כל עלייה של עשירית מעלה עלולה לגרור שינויים מרחיקי לכת 

 באקלים ולתופעות טבע קיצוניות.

האטמוספירה היא שכבת גזים המקיפה את כדור הארץ, ומורכבת בעיקר מחנקן וחמצן ובכמות 

חלק מהגזים הללו )כמו פחמן דו חמצני, ם אחרים. חמצני, אוזון וגזי-קטנה יותר גם מפחמן דו
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גזי החממה מונעים פליטה של שאריות קרינה  מתאן, חנקן דו חמצני( מכונים גזי חממה. 

, כדור הארץ אל פני השטח של  קרינהגורמים להחזר של המגיעה מהשמש לכדור הארץ ו

 .שלו להתחממות ובכך

לאוויר, החל במהפכה  מצניח-מאופיינת בפליטה גדולה מאד של פחמן דו האדםפעילות 

גרמה לעלייה  זו מאסיבית פליטה. 20-ההתעשייתית ועם שיא במחצית השנייה של המאה 

 . עלייה זו גורמת(ppm)חלקים למיליון  400בפחמן הדו חמצני באטמוספירה לערכים שמעל 

 . בתדירות גבוהה מאשר בעבר להופעתן של תופעות אקלים קיצוןולהתחממות הגלובלית 

כיפות הקרח בקטבים. של התחממות כדה"א גורמת להמסה מוגברת של קרחונים יבשתיים ו

המסת הקרח מעלה את מפלס פני הים, מצב המאיים על אוכלוסיות המתגוררות באזורי החוף. 

הופעתן של בצורות, גלי חום, השלכה נוספות של ההתחממות הגלובלית היא העלייה בתדירות 

 ושיטפונות.שריפות 

לצמצם אותן. מלבד  כפי שהאנושות גרמה במידה רבה לתנודות האקלימיות, כך יש בידה גם

מויות להפחתת כלסייע ולו במעט היעדים הלאומיים והמדיניים בנושא, כל אחד מאתנו יכול 

בנסיעות, לשתף נסיעות עם אחרים, להעדיף תחבורה  להפחית: הגזים הנפלטים לאטמוספירה

 ציבורית, אופניים או ללכת ברגל, לחסוך באנרגיה, להפריד אשפה, להמעיט בקניות, למחזר,

ם, מוצרים מהחי ומוצרים מעובדים, להעדיף חומרים שאינם חד לצמצם צריכת מוצרים מיובאי

 הם טביעת הרגל הפחמנית שלנו על פני כדה"א. ועוד, כל אלו פעמיים, לזרוק פחות.

 2017, זווית, מה הסיפור של שינוי האקלים? מקור:

  

http://www.zavit.org.il/%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%AA%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D/
http://www.zavit.org.il/%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%AA%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D/
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 יחידת ההוראהאודות 

ועדה להעמיק את ידיעתם של התלמידים בנושא אקלים קיצון, התופעות הפעילות המוצעת כאן נ

המאפיינות אקלים כזה, הגורמים לתופעות אלו והדרכים לצמצום פגיעתן. נושא ההתחממות 

הגלובלית ושינויי האקלים הוא מהבוערים ביותר כיום, ומשקף באופן ישיר וברור את השפעות 

 הטבעית. האדם על הסביבה 

 תחומיםה ארבעת .בישוב שלי טביעת הרגל הפחמניתהנושא שבו תעסוק הפעילות הוא 

ושימוש  חזורימהפרדת פסולת, . 3, הרגלי תזונה וצרכנות. 2, תחבורה וכלי רכב. 1המובילים יהיו: 

 .אנרגיהב סכוןיאנרגיה/ח צריכת .3, חוזר

ased b-problem) מבוססת על בעיותלמידה כדרך להוראת הנושא היא  האסטרטגיה שנבחרה

learning בסוג זה של למידה, העיסוק הוא סביב בעיה הדורשת פתרון והדבר דורש .)

מהתלמידים להיות פעילים ולחפש באופן אקטיבי. הם נדרשים לנתח את הבעיה ואת נסיבותיה, 

סוג זה של תכנית ליישום הפתרון. בנוסף, לבחון לעומק את הפתרון המתאים ביותר ולהתוות 

המאה מזמן משמעות ועניין ויוצר לתלמידים מרחב להתנסות במיומנויות של  שיתופית למידה

. יחד עם זאת, דווקא משום שלמידה מבוססת בעיות דורשת מהתלמידים עצמאות 21-ה

הפעילות על  של ואחריות ללמידה וכדי לסייע להם לחוות הצלחה, יש צורך בתכנון מוקפד

 שלביה השונים ובהבניית ידע.

רואה בישוב . זוהי למידה שחינוך מבוסס מקוםהפעילות תתבסס על העיקרון הפדגוגי של 

המגורים קהילה לומדת ומלמדת ומאפשרת דיאלוג סביב מושגים שונים. חינוך מבוסס מקום 

מיד, וכזו שעוסקת יוצא מהנחה שלמידה משמעותית היא פועל יוצא של למידה רלוונטית לתל

  יתתית ומפגש עם השטח עצמו.כ-היא גם מעודדת למידה חוץבסביבתו הקרובה. 

 יוון שהלמידה מכוונת לפתרון בעיההתוצר שבסופה. מכהוא היבט נוסף של הפעילות המוצעת 

ות הדבר הוא משמע תוצר אקטיביסטי.וברוח הקיימות, התוצר שאליו הפעילות שואפת הוא 

 שינויהעלאת מודעות, על הסביבה הקרובה, כגון  להשפיעחוצה ושואף שהתוצר מיועד ה

לשיקול התלמידים ויכול להיות מחשבתי ו/או התנהגותי. בפעילות זו התוצר הסופי הוא 

 סרטון/כרזה/נייר עמדה או כל תוצר אחר שמיועד להעלות מודעות וליצור שינוי.שיר/

 מטרות הפעילות: 

  מה גורם להן ומה ניתן לעשות כדי לצמצם את פגיעתן של תופעות אקלים קיצון,הכרה 

  הבנת מושגים ותהליכים מדעיים: אטמוספירה, גזי חממה, אפקט החממה, התחממות

 , תופעות אקלים קיצון, טביעת רגל פחמנית, אקטיביזם סביבתי/חברתיגלובלית

 חיבור של מושגים מדעיים להיבטים חברתיים 

 ניתוח והצגת הנתונים, סקר,עריכת חברתי כגון  הקניית מיומנויות חקר ואקטיביזם 

  שינוי. פיתוח תוצר המיועד ליצירתהסקת מסקנות, 

 משך הפעילות:

 שיעורים כפולים שלושה
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 ציוד נדרש והכנות:

 מפורט ציוד לכל שיעור בנפרד

 קשר לתכנית הלימודים:

 מצני כגורמיםח-ופליטת פחמן דו בנת הקשר של זיהום האווירה –קשור לנושא משאב האוויר 

 לאירועי אקלים קיצון, ההשלכות של אירועים אלו והדרכים לצמצומם.

 

 מהלך היחידה:

 הכרת התופעה של שינויי אקלים והתופעות הנלוות לה  – 1עור יש .1

ההתחממות הגלובלית, אשר מסביר את תהליך שינויי האקלים וצפייה בסרטון )בזוגות(  -

 שאלות ומטלה בדף מלווה פעילות.  על מענהוהגורמים לכך. 

 בקבוצות( בחירה של תופעת אקלים קיצון, חיפוש מידע ובנייה של מצגת שיתופית. ) -

 סיכום תופעות אקלים קיצון טבלת )אישי( -

 על פי שאלות מנחות. )בפורמט כיתתי( דיון -

 

 השפעת האדם על שינויי האקליםהבנת  – 2עור יש .2

על טביעת רגל פחמנית. דיון קצר בעקבות הסרטון עם  )בפורמט כיתתי( צפייה בסרטון -

 מצני והדרכים לצמצם את הכמויות הנפלטות.ח-דגש על מקורות פליטת פחמן דו

 )עבודה אישית( מענה על שאלון טביעת רגל פחמנית ושיתוף התוצאות בכיתה.  -

אישי ודיון באפשרויות ליצירת שינוי בחירת ציר אחד מהארבעה, )עבודה בקבוצות(   -

 וחברתי

 הכנת סקר הבודק את התנהגות תושבי הישוב בנושא. -

 

 יוצרים שינוי במרחב הציבורי – 3עור יש .3

 ניתוח והצגת הנתונים שעלו מהסקרים -

 תכנון וביצוע תוצר אקטיביסטי -
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 וות להםשינויי אקלים והתופעות הנל – שיעור ראשון

התופעות של קניית מושגים והבנת תהליכים סביב בהיתמקד )שיעור כפול( השיעור הראשון 

יחידת הוראה שיעור זה מבוסס על " אקלים קיצון, הגורמים להן והשפעתם על הסביבה והאדם.

שפותחה ע"י צוות הדרכה ארצי חינוך לקיימות של משרד החינוך :  מקוונת בנושא אקלים קיצון"

 חני פלג, טלי אמבר חציר, מיכל כפיר הורוביץ, לימור בן שטרית ורונית רוזנבוש.  

 

  מטרות השיעור:

 מהם גזי החממה ומה תפקידם , התלמידים ידעו מהי האטמוספירה ומה תפקידה 

 התחממות גלובליתה ו את תהליךהתלמידים יכיר 

  תופעות של אקלים קיצון ויזהו יכירו התלמידים 

 

סרטון, דף מלווה מצגת,  , דף מלווהמחשב, מקרן, חיבור לאינטרנט עזרים נדרשים:

 , כרטיסיות מידע למורהמצגת/תמונות של תופעות אקלים קיצון

 תהליך שינויי האקלים פתיחה: 

 "שינוי אקלים גלובלי" של מכון דוידסוןהתלמידים יצפו בסרטון בחלקו הראשון של השיעור, 

(QVg3PI-https://www.youtube.com/watch?v=z7iP.) 

הסרטון מדבר בקצרה על מבנה האטמוספירה, על מזג אוויר ואקלים, על אפקט החממה, על 

לית, על השלכות שינויי האקלים ועל תופעות של גזי חממה והתחממות גלוב ין פליטתהקשר ב

 אקלים קיצון.

התלמידים יתחלקו לזוגות עבודה )מצורף(.  דף מלווהלפני הקרנת הסרטון יקבלו התלמידים 

וכן יציע מה ניתן לעשות, בעקבות מדף העבודה  סעיף אחד)על פי ישיבה(, כל זוג יענה על 

 .הצפייה בסרט

ייערך סבב כיתתי וכל זוג יציג את המענה שנתן לסעיף "שלו", כך שהתלמידים בסיום הצפייה 

 יוכלו להשלים את הדף בצורה שיתופית. 

 

 תופעות של אקלים קיצון גוף השיעור:

ניתן  : של תופעות אקלים קיצון )מופיעות בעמודים הבאים( תמונותתתלה בכיתה יתלה/המורה 

למידים יתחלקו לקבוצות ויבחרו תופעה אחת של אקלים קיצון שבה . התמצגתאותן כקרין לה

על התופעה שבחרה ותסכם אותו בשקופית  ברשת ירצו להתעמק. כל קבוצה תחפש מידע

 על פי הנקודות הבאות:  כיתתית שיתופית מצגתב

 שם התופעה 

 )כיצד היא מתרחשת )הגורמים 

 היכן היא מתרחשת 

 סוג ורמת הפגיעה שהיא גורמת 

 ניתן לצמצם את הפגיעה מהתופעה כיצד 

http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/aklim_kitzon_israel/
http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/aklim_kitzon_israel/
http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/aklim_kitzon_israel/
https://www.youtube.com/watch?v=z7iP-QVg3PI
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לחילופין, ובפרט במידה ואין גישה לאינטרנט, ניתן לחלק לתלמידים את דפי המידע המוצעים 

יצון שבחרה ואת המידע את תופעת האקלים הקתציג כל קבוצה בהמשך כמידע למורים. 

סיכום , לבעמוד הבא( פת)מצור טבלה מסכמתהצגת התופעות יקבל כל תלמיד  שאספה. לפני

 תתמלאבמהלך הפעילות, כך שבסופה טבלה תופעות האקלים הקיצון. התלמידים ימלאו את ה

 מידע על כל התופעות שהוצגו.ב

 סיכום

 יתתי על סמך השאלות הבאות:דיון כ יתקיים הטבלה ומילוי  סיום המצגתלאחר 

 ?)'האם נחשפתם בעבר לתופעות כאלו )ראיתם, חוויתם, שמעתם וכו 

  יכולות להתרחש בישראל?אילו תופעות 

 ?מה משותף לכל התופעות 

 ?מה שונה בין התופעות 

 ?איזו כותרת הייתם נותנים למצגת 

 ?מה אנחנו יכולים לעשות בכדי לצמצם את עוצמתן ופגיעתן של התופעות האלו 

 

  עשור של אסונות טבע להעשרה ניתן לצפות בסרטון נוסף: 

 

 מקורות מידע

 מרחב פדגוגי –פורטל עובדי הוראה 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qqEeaTFWlFc&list=PLwt-xLvTRTrfM0PJFaLjyhF5pOLteCned&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=qqEeaTFWlFc&list=PLwt-xLvTRTrfM0PJFaLjyhF5pOLteCned&index=8
http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/aklim_kitzon_israel/
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 שינוי אקלים גלובלי –סרטון 

פעילות זו תתבצע בזוגות. בחרו נושא אחד מבין ארבעת הנושאים המופיעים בסרטון וענו על 

 . זה. כמו כן. בעקבות הצפייה בסרטון חשבו והציעו מה ניתן לעשותהשאלות בסעיף 

 והרעיונות עליהם חשבתם לשאר התלמידים בכיתה.  עניתםעליכם להציג את הנושא עליו 

  

 האטמוספירה

 מהו תפקידה של האטמוספירה? .א

 ממה מורכבת האטמוספירה? .ב

 גזי החממה

 באטמוספירה?)2COחמצני )-מדוע עולות רמות הפחמן הדו .א

 חמצני?-מהם מקורות הפליטה של הפחמן הדו .ב

 מצני באטמוספירה?ח-מה גורמת העלייה ברמת הפחמן הדו .ג

 מקורות אנרגיה

 מהם דלקים פוסיליים? .א

 ה חלופית/מתחדשת?מהם מקורות אנרגי .ב

 אילו מקורות אנרגיה חלופית/מתחדשת הוזכרו בסרטון? .ג

 תופעות אקלים קיצון

 מהן ההשלכות של המסת הקרחונים? .א

 אילו תופעות אקלים קיצון ופגיעה סביבתית, כתוצאה משינויי אקלים, מופיעות בסרטון? .ב

 

 והציעו מה ניתן לעשות? חשבו –לסיום הצפייה בסרט 

 ברמה המדינית?מה ניתן לעשות  .א

 מה ניתן לעשות ברמה האישית? .ב
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  العالمي المناخ في راتتغي   – قصير فيلم

 ،القصير الفيلم في رتظه التي األربعة المواضيع بين من واحًدا موضوًعا اختاروا. التالميذ من بأزواج ةاليّّالفعّّ هذه تُنفّذ

  نعمل؟ أن مكني ماذا  واقترحوا فكروا الفيلم، مشاهدة أعقاب في ذلك، إلى باإلضافة. البند هذا في األسئلة عن وأجيبوا

 . الصف تالميذ أمام فيها فكرتم التي واألفكار عنه أجبتم الذي الموضوع تعرضوا أن عليكم يجب

  

 الجويّّ الغالف

 ؟الجويّّ الغالف وظيفة هي ماّ.أ

 ؟الجويّّ الغالف يتكون مماّ.ب

 الدفيئة غازات

  ؟الجويّّ الغالف في )2CO) الكربون أكسيد ثاني مستويات ترتفع لماذاّ.أ

 الكربون؟ أكسيد ثاني انبعاث مصادر هي ماّ.ب

 ؟الجويّّ الغالف في الكربون أكسيد ثاني مستوى ارتفاع ييؤدّّ ماذا إلىّ.ت

 الطاقة مصادر

 األحفورية؟ الوقود هي ماّ.أ

 دة؟المتجدّّ/ البديلة الطاقة مصادر هي ماّ.ب

  القصير؟ الفيلم في ذُكرت التي دةالمتجدّّ/ البديلة الطاقة مصادر هي ماّ.ت

 المتطرف المناخ ظاهرة

 الجليد؟ انصهار انعكاسات هي ماّ.أ

 .  اذكروها. المناخ في راتللتغيّّ نتيجة المحيطة البيئة في وأضرار فةمتطرّّ مناخ ظواهر القصير الفيلم في تظهرّ.ب

 

   نعمل؟ أن يمكن ماذا واقترحوا فكروا – الفيلم مشاهدة انتهاء

  ؟السياسيّّ الصعيد على عمله يمكن الذي ماّ.أ

  ؟الشخصيّّ الصعيد على عمله يمكن الذي ماّ.ب
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 תמונות תופעות אקלים קיצון

 

 

 

 

  

 שיטפונות והצפות

 שריפות
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 קור קיצוני

 אובך / ערפיח
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המסת/התכת 

 קרחונים

 שרב/חמסין
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 סופות וסערות
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 תופעות אקלים קיצון  -טבלה להשלמת מידע 

 ופעת האקלים שחקרו והשלימו את הטבלה:תהאזינו לתלמידים המציגים את 

 

 

 

 

 מאפיינים                                     

 תופעה

מקום התרחשות  הגורמים לתופעה

 התופעה

הפגיעה לסביבה בעקבות 

 התופעה

 צמצום הפגיעה מהתופעה, כיצד?

  סופות וסערות

 

 

   

  גלי חום קיצוניים )שרב, חמסין(

 

 

   

  ערפיח/אובך

 

 

   

  המסת קרחונים

 

 

   

  שיטפונות

 

 

   

     שריפות

     גלי קור קיצוניים
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  متطرفة مناخ ظواهر  - المعلومات إلكمال جدول

 :الجدول وأكملوا بحثوها التي المناخ ظواهر عرضوا الذين التالميذ إلى اصغوا

 

 

 

 

 زاتممي                                       

 ظاهرة

 أعقاب في المحيطة البيئة في األضرار الظاهرة حدوث مكان الظاهرة أسباب

 الظاهرة

   الظاهرة؟ من الناجم الضرر تقليص يمكن كيف

  وأعاصير عواصف

 

 

   

 (خماسين رياح خماسين،) متطرفة يةحرار موجات

  

 

 

 

   

  دخاني ضباب/ضبخان

 

 

   

  الجليد انصهار

 

 

   

  فيضانات

 

 

   

     حرائق

      متطرفة برد أمواج
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 תשובון למורה

 

 מאפיינים                                     

 תופעה

מקום התרחשות  הגורמים לתופעה

 התופעה

הפגיעה לסביבה בעקבות 

 התופעה

 צמצום הפגיעה מהתופעה, כיצד?

תנועה של אוויר בין אזורים  סופות וסערות

שונים של לחץ 

 ברומטרי/מפגש זרמי אוויר

 –ציקלון, טייפון והוריקן 

מעל האוקיינוסים, 

יבשה ב –טורנדו 

 מישורית

פגיעות והצפות קשות באיזורי חוף, 

 הרס בתים ורכוש, אבידות בנפש 

פינוי תושבים, ירידה למקלטים או חדרים 

מוגנים, הצטיידות בתאורת חירום ואספקה 

 עקב סכנת בידוד והתנתקות

עלייה בכמות גזי החממה  גלי חום קיצוניים )שרב, חמסין(

 באטמוספירה ושינויי האקלים

בכל העולם נרשמים 

 גלי חום 

יובש קיצוני, הגברת המדבור, 

 בצורות, שיטפונות

נקיטת יוזמות להקטנת פליטת גזי החממה 

 לאוויר

המצאות חלקיקים מזהמים  ערפיח/אובך

 באוויר 

ריכוזי ערים, ריכוזי 

תחבורה, אחרי 

 שריפות

נשימה, מחלות של דרכי גורם קשיי 

 הנשימה, מקשה על הראייה

הימנעות מיציאה בזמן אובך, שימוש בכיסוי 

 פה ואף, נקיטת יוזמות להקטנת הזיהום

עלייה בכמות גזי החממה  המסת קרחונים

 באטמוספירה ושינויי האקלים

ריכוזים של קרחונים 

יבשתיים וכיפות הקרח 

 בקטבים

עליית מפלס פני הים, הצפות של 

זורי חוף, היזון חוזר של התחממות א

 כתוצאה מהגדלת שטח המים

פינוי איזורי חוף, הגבהת איזורים נמוכים, 

פיתוח מערכות ניקוז, היערכות למקרי 

חירום, נקיטת יוזמות להקטנת פליטת גזי 

 חממה לאוויר

המסת הקרחונים, עלייה  שיטפונות

בגובה פני הים, סערות, 

 התמעטות צמחיה

נחלים  לאורך אפיקי

ונהרות, לאורך אזורי 

חוף, אזורים עם חלחול 

 מועט לקרקע

נזקים לתשתיות, גלישת קרקע, 

הרס אפיקי נחלים ונהרות, השמדת 

יבול חקלאי, הפצת מחלות, אבידות 

 בנפש

העמקת אפיקי נחלים ונהרות, תחזוקה 

קבועה של מערכות ניקוז, פיתוח מערכות 

 התרעה, הקמת סכרים לוויסות המים

יובש, חום, חומרי בעירה  פותשרי

 יבשים, מקור הצתה

בכל מקום בו קיים 

חומר בעירה, חמצן 

 וחום

פגיעה בשטחי טבע, פגיעה בבתים 

 וברכוש, אבידות בנפש

סלילת שבילי אש, שריפות יזומות, תחזוקה 

 ותגבור של מערכי כיבוי אש

שינויי אקלים כתוצאה  גלי קור קיצוניים

 מפליטת יתר של גזי חממה

בכל העולם, בעיקר 

 בקרבת הקטבים

סופות שלג שגורמות הרס, שיבוש 

 חיי היום יום, אבידות בנפש

נקיטת יוזמות להקטנת פליטת גזי החממה 

 לאוויר
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 תופעות אקלים קיצון – כרטיסיות מידע

 )הוריקן, טייפון, ציקלון וטורנדו( סופות וסערות

רוח היא תנועה של האוויר. הרוח נוצרת בשל הפרשים בלחץ האוויר. הרוח מאופיינת בכיוון 

ובמהירות, אשר משתנים כל הזמן ויש להן השפעה על תופעות מזג אוויר רבות כמו גשמים, 

 אובך ועוד. רוחות מסווגות לפי אופיין והסיבות להיווצרותן. 

הוריקן סופות טרופיות רבות עוצמה נוצרות מעל  האוקיינוסים. הן זכו לשמות שונים בעולם.  

במפרץ בנגל )או ציקלון  (במערב האוקיינוס השקט). טייפון (האטלנטי )סופה מעל האוקיינוס

 .(ובאוקיינוס ההודי

י סופה אשר סערת הוריקן נוצרת בעיקר בקיץ ויכולה להתגבש תוך ימים או שעות ספורות. זוה

נעה סביב עצמה וגורמת רוחות חזקות וגשם רב. היא נוצרת מעל החלקים החמים באוקיינוס. 

בשילוב עם מצבור של ענני סערה )קומולונימבוס( נוצר אזור של לחץ נמוך, והוא שואב לתוכו 

אוויר ואדי מים מן הסביבה. מנגנון זה של "משאבה" מגביר את עוצמת הרוחות ואת כמות 

עוצמת  .גיה של המערבולת, עד להיווצרות של תהליך שבו הסופה מעצימה את עצמההאנר

 750 -500 -ת הרוח שבה. קוטרה של הסופה מגיע לעפ"י מהירו 5-1הסופה מדורגת בין דרגות 

 קמ"ש.  120ק"מ ועוצמת הרוח עולה על 

יחד עם חוף, גלים עצומים מתנפצים בעוצמה על הקרקע וה כאשר סופת הוריקן מגיעה אל

הגשמים העזים גורמים לנזק רב והרסני בנפש וברכוש. תוך זמן קצר מאוד חופים שלמים יכולים 

להיעלם ולהיבלע, יבולים נהרסים, בתים ועצים יכולים להיעקר, נגרמים הצפות ושיטפונות. 

בשנים האחרונות אנו עדים להתרחשות של סופות כאלה בתדירות גדולה ובעוצמה גבוהה יותר 

 , ועוד.2012, "סנדי" בשנת 2005סופת ההוריקן "קטרינה" בשנת  דוגמהשהיו בעבר. לממה 

בים התיכון סופות כאלה לא יכולות להתרחש כי ענני סערה כאלה לא יכולים להיווצר בשל לחץ 

 אוויר גבוה באטמוספירה. 

היא לעומת המערבולת הגדולה של ההוריקן המשתרעת על פני שטחים רחבים, סופת הטורנדו 

סופה קטנה המשתרעת על שטח מצומצם יותר. בניגוד להוריקן המגיע מן האוקיינוסים, סופת 

הטורנדו מתגבשת וגורמת לנזק באזורי היבשה. סופת טורנדו נוצרת בעננים של סופות רעמים, 

קומולונימבוס, כשיש תנאים מיוחדים באטמוספרה. סופת טורנדו נראית כמערבולת דמוית 

נמשכת מספר דקות, וקוטרה מגיע למאות מטרים עד קילומטרים אחדים. משפך צר. היא 

קמ"ש, והיא יוצרת יניקה עצומה "השואבת"  500מהירות הרוח במערבולת הטורנדו מגיעה עד 

לתוכה כל דבר הנקרה בדרכה: בתים ומכוניות עלולים לעוף, עצים להיעקר ממקומם. הטורנדו 

התרחש טורנדו במערב  2006רנדו נדיר יחסית. בשנת נוצר בעיקר באביב ובקיץ. בישראל הטו

כשיש מידע על הגעת הוריקן או טורנדו ננקטים בדרך כלל צעדי התגוננות,  הגליל וגרם לנזקים.

ומקובל לפנות את התושבים, להצטייד בתאורת חירום ובאספקה, שכן צפוי ניתוק ובידוד של 

 אזורים רבים בשל הסופות. 
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 (  وتورندو سيكلون تايفون، هوريكن،) وأعاصير عواصف

 

 وهما ، عيّنةم وسرعة معيّن جاهباتّّ الرياح زتتميّّ. الجويّّ الضغط في الفرق بسبب الرياح جتُّن ّت ّ. هواء حركة هي الرياح

 تصنيف يتمّّ. ذلك وغير الضباب ،األمطار ةيّّكمّّ: مثل الطقس، حالة في كثيرة ظواهر على تأثير ولهما الوقت كلّّ رانيتغيّّ

  .حدوثها وأسباب زاتهامميّّ حسب الرياح

 فوق حدثت يرأعاص) هوريكين. مالعال ّ في مختلفة بأسماء يتمّّوسُّ. المحيطات فوق وشديدة كثيرة استوائية أعاصير ت ن تُج

 (.    الهندي المحيطو البنغال خليج في) سيكلون أو( الهادئ المحيط غرب في) تايفون ،(األطلنطي المحيط

 ههذ كتتحرّّ. ساعات ةعدّّ أو أيام خالل نتتكوّّ أن تستطيع وهي باألساس، الصيف فصل في هوريكين أعاصير ثتحدُّ

 غيوم تتراكم اعندم. المحيط في الساخنة األقسام فوق وت ن تُج. كثيرة وأمطار شديدة رياح إلى يوتؤدّّ نفسها حول العاصفة

 يتؤدّّ. محيطةال البيئة من ماء وبخار هواء داخله إلى يسحب وهو منخفض، ضغط فيها منطقة ت ن تُج (ركامية حبسُّ) العاصفة

 إلى يتؤدّّ أن لداومةا تستطيع بواسطتها التي ةالعمليّّ ت ن تُج حتى دوامةال طاقة ةيّّوكمّّ الرياح شدة ازدياد إلى" السحب" آلية

 -500 اإلعصار طرقُّ يبلغ. فيها الرياح سرعة حسب وذلك درجات، 5-1 بين مدرجة اإلعصار ةشدّّ. بذاتها تهاشدّّ ازدياد

   . الساعة في كم 120 من أكثر الرياح ةوشدّّ كم 750

 في رةكبي أضرار إلى القوية األمطار مع يوتؤدّّ باألرض، بشّدة مواجاأل تصطدم الشاطئ هوريكين أعاصير تصل عندما

 األعاصير علتق ل،محاصي تدمير يتمّّ كما ،ابتالعها ويتمّّ شواطئ تختفي أن يمكن جدًّا قصيرة فترة خالل. والممتلكات األرواح

 ةوبشدّّ يرةكب ةبتكراريّّ ثتحدُّ األعاصير هذه أنّّ األخيرة السنوات في نالحظ. وفيضانات سيول ثتحدُّ واألشجار، البيوت

 . ذلك وغير 2012 سنة" سندي" ،2005 سنة" كترينا" هوريكين عاصفة: مثاًلّ. الماضي في كان مما أعلى

 في لعاليا الجوي الضغط بسبب ت ن تُج ال األعاصير هذه غيوم ألنّّ المتوسط، األبيض البحر في األعاصير هذه ثتحدُّ ال

  .الجوي الغالف

 مساحة لىع ينتشر صغير إعصار هو تورنادو اإلعصار واسعة، مساحة على تنتشر التي للهوريكين الكبيرة بالدوامة مقارنة

 اإلعصار ن تُجي ّ. اليابسة منطقة في أضرار إلى يويؤدّّ يتبلور تورنادو اإلعصار اأمّّ المحيطات، من الهوريكين يصل. قليلة

 وتورناد إعصار يبدو. الجوي غالفال في ةخاصّّ ظروف تكون عندما ركامية، حبسُّ رعدية، عاصفة غيوم في تورنادو

 الدوامة في حالريا سرعة تبلغ. كيلومترات ةعدّّ حتى األمتار مئات قطرها ويبلغ دقائق ةعدّّ تستمرّّ. ضيق قمع تشبه دوامة

 تطير يوت،ب: طريقها في يأتي ما كلّّ" شفط" إلى يتؤدّّ هائلة وسحب" شفط" ةعمليّّ تُن تِج وهي الساعة، في كم 500 حتى

 نادر سرائيلإ في التورنادو. والصيف الربيع فصليِّ في باألساس، التورنادو، ثيحدُّ. أماكنها من األشجار وتقتلع سيارات

ا  .أضرار إلى ىوأدّّ الغربي الجليل في تورنادو حدث 2006 سنة في. جدًّ

 في دوالتزوّّ السكان، إخالء المعتاد ومن ،وقائية إجراءات عادة تتمّّ تورنادو أو هوريكين وصول عن معلومات تتوفر عندما

   .  العواصف بسبب كثيرة مناطق وعزل فصل يتمّّ أن المتوقع من هألنّّ غذائية، وموادّّ طوارئ إضاءة
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   מקורות מידע

 , אתר בריינפופ                                      הוריקנים .1

               .איך נוצרת סופת הוריקן? ד"ר ארז גרטי, מכון דוידסון .2

 , אתר סבבה.הוריקן .3

 רוח, אתר בריינפופ  .4

 , אתר בריינפופטורנדו .5

ם. ד"ר יואב יאיר, מאירה פרקים נבחרי -מסע ברחבי האטמוספירה: מזג אוויר ואקלים .6

 שגב ובילי סביר, הוצאת מט"ח.

 , ד"ר יואב יאיר וד"ר רמי קליין, מט"ח. רוחות וסופות .7

 

 

  

http://www.brainpop.co.il/category_8/subcategory_113/subjects_619/
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4367
http://www.brainpop.co.il/category_8/subcategory_108/subjects_626/
http://www.brainpop.co.il/category_8/subcategory_113/subjects_615/
file:///C:/Users/nirita/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B8ZIPX4Y/cet.ac.il/Pages/item.asp%3fitem=5212
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 גלי חום קיצוני )שרב, חמסין(

בהתחממות  חוקרים רבים בארץ ובעולם מסכימים כי בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית

הטמפרטורה הממוצעת של כדור כדור הארץ ובמספר התופעות האקלימיות הקיצוניות בעולם. 

זיוס במאה השנים האחרונות. כל עשור היה חם יותר מקודמו. מעלות צל 0.6-הארץ עלתה בכ

זה אולי לא נשמע משמעותי אבל כל עלייה של עשירית מעלה עלולה לגרור שינויים מרחיקי לכת 

 באקלים ולתופעות טבע קיצוניות.

ת השכבות ק"מ. באח 50 -עד לגובה של כ את כדור הארץ עוטפת שיכבה של אטמוספירה,

העליונות יש ריכוז של גזי חממה )כגון מתאן ופחמן דו חמצני(. קרינת החום הנפלטת מכדור 

הארץ בעקבות קרינת השמש, פוגעת בשכבת גזי החממה ורובה מוחזר לכדור הארץ )זהו "אפקט 

 (. החממה", מה שמאפשר חיים

  מצניח-ועד ימינו. כמויות רבות מאוד של גז פחמן דוהבעיה החלה מאז התקופה התעשייתית 

נפלטות לאטמוספירה, מעבות את שכבת גזי החממה וגורמות לכך שיותר קרינת חום תחזור 

אל כדור הארץ )קרינת חום הנלכדת בתוך האטמוספרה(, ובעקבותיה עולה טמפרטורת כדור 

ליית טמפרטורת מי האוקיינוסים, הארץ. עלייה זו תורמת באופן ישיר לאפקט החממה, גורמת לע

לירידת כמות הקרח והשלג, המסת קרחונים, לעליית גובה פני הים, עלייה במספר גלי החום 

ולסופות וסערות רבות מקרי בצורת הקיצוניים וירידה במספרם של אירועי קרה קיצוניים בעולם, 

 עוצמה. 

תהליכים טבעיים כמו  "אפקט החממה" )לכידת חום בתוך האטמוספרה(, מוגבר הן בשל

התפרצויות געשיות ושינויים בעוצמת הקרינה המגיעה מן השמש, אולם, חלק גדול הוא תוצאה 

של פעילות של בני האדם. למשל שריפת דלקי מאובנים )נפט, פחם וגז טבעי( ובירוא יערות 

 שהפחית את תהליך הפוטוסינתזה, וייצור החמצן.

באופן יחסי למזג האוויר השגרתי  ם מזג אוויר חם במיוחדגלי חום הם תופעה של מספר ימים בה

לעונה. בגלי חום יש לעיתים גם לחות גבוהה או יובש רב )כמו שרב בישראל(. אזורים בעלי 

 אקלים ים תיכוני, חשופים יותר לגלי חום. 

 3200גלי חום חמורים עלולים לגרום למכות חום במקרה של פעילות גופנית ואפילו למוות. בקיץ 

 אנשים בגל חום כבד שפקד את אירופה. 15,000נספו יותר מ 

אירועים קיצוניים של עומס חום אינם חריגים באקלים הישראלי וחוזרים על עצמם אחת לכמה 

שנים. חוקרים רבים בארץ ובעולם סבורים שיש עלייה משמעותית במספר התופעות האקלימיות 

 .הקיצוניות בעולם בעקבות התחממות כדור הארץ

הפחתת פליטת גזי החממה תתרום להורדת הטמפרטורה. בכל העולם קוראים לתהליך של 

צמצום כמות הפחמן הדו חמצני באוויר: "דיאטת פחמן". הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא 

לצמצם את שריפת הדלקים הפוסיליים, מבטן האדמה, כמו פחם ונפט. כלומר, לחסוך בחשמל. 

חשמל תצטרך לייצר פחות חשמל, ישרפו פחות דלקים ופחות אם נחסוך בחשמל, חברת ה



23 
 

חמצני יפלט לאטמוספירה )מומלץ להפיק חשמל ממקורות מתחדשים ומגז, שמזהם -פחמן דו

פחות מפחם ומנפט. דרך נוספת היא לצמצם את השימוש שלנו ברכבים פרטיים, להתארגן 

ר על אופניים וללכת יותר ברגל לנסיעות משותפות, להשתמש יותר בתחבורה ציבורית, לרכב יות

במקום לנסוע למרחקים קצרים. כמות הפחמן הדו חמצני שבכל זאת נפלטת מפעילות האדם 

יכולה להצטמצם גם אם ניטע יערות, חורשות וגנים, נבלום את כריתת היערות ונתכנן בתים 

 אקולוגיים.  

ות וכולן יחד חותמים אחת לכמה שנים מתכנסות ועידות אקלים אשר משתתפים בה כמה מדינ

 על אמנה לעשייה למען שינוי האקלים. 

 מקורות מידע

 ד"ר רן טבעוני, מכון דוידסון. ,החמסין הישראלי התחממות גלובלית, וגלי חום קיצוניים .1

ההתחממות הגלובלית, אבל אולי כל זה  מדענים מנסים להציל את כדור הארץ מסכנות .2

 יותם פלדמן, "הארץ". ,כבר מאוחר מדי

  השרות המטאורולוגי הישראלי. מהו עומס חום ומהו מדד חום? .3

 

 

  

http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285530
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285530
http://www.ims.gov.il/IMS/TRAINING/FAQ/Climateweather/Heat.htm
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 (خماسين رياح خماسين،) متطرفة حرارية موجات

 ةاألرضيّّ لكرةا حرارة درجة في كبير ارتفاع طرأ األخيرة، السنوات في ه،أنّّ على موالعال ّ البالد في كثيرون باحثون يتفق

 درجة 0.6 ليبحوا ةاألرضيّّ الكرة حرارة درجة لمعدّّ ارتفع. المتطرفة ةالمناخيّّ الظواهر عدد وفي( الحراريّّ االحتباس)

 الحرارة درجة عارتفا لكن قلياًل، ذلك يبدو ربما. له السابق العقد من أسخن كان عقد كل. األخيرة سنة المائة خالل مئوية

 .  متطرفة ةطبيعيّّ ظواهر وفي المناخ في المدى بعيدة راتتغيّّ إلى ييؤدّّ درجة بُعشر

 الميثان: مثل) فيئةالد غازات تترّكز العليا الطبقات إحدى في. تقريبًا كم 50 ارتفاع حتى ةاألرضيّّ الكرة الجوي الغالف يحيط

 ازاتغ بطبقة يصطدم الشمس، أشعة أعقاب في األرضية، الكرة من المنبعث الحراري اإلشعاع(. الكربون أكسيد وثاني

 الكرة سطح على ةالحيا يُتيح الذي الحراري االحتباس أو الدفيئة تأثير هو هذا) األرضية الكرة إلى معظمها وينعكس الدفيئة

 (.   ةاألرضيّّ

ا كبيرة اتيّّكمّّ تنبعث. هذا يومنا وحتى الصناعية الثورة منذ المشكلة بدأت  الغالف إلى ونالكرب أكسيد ثاني غاز من جدًّ

 وهكذا) رضيةاأل الكرة عن الحراري اإلشعاع من كبيرة ةيّّكمّّ انعكاس وإلى الدفيئة، غازات طبقة تكاثف إلى يتؤدّّ الجوي،

 رتفاعاال هذا يساهم. األرضية الكرة حرارة درجة ترتفع ذلك أعقاب وفي ،(الجوي الغالف داخل الحراري االحتباس يزداد

 انصهار والثلج، جليدال ةيّّكمّّ انخفاض المحيطات، مياه حرارة درجة ارتفاع إلى ييؤدّّ مباشرة، بطريقة الدفيئة تأثير ازدياد في

 حدوث م،العال ّ في فالمتطرّّ الصقيع أحداث عدد وانخفاض الحرارية الموجات ارتفاع البحر، مياه سطح ارتفاع الجليد،

  .   كثيرة وعواصف أعاصير القحط، من حاالت

 في راتوتغيّّ راكينب انفجار: مثل طبيعية، اتعمليّّ بسبب(  الجوي الغالف داخل الحراري االحتباس" )الدفيئة تأثير" يزداد

 حرق: ثلم اإلنسان، لنشاط نتيجة الحراري االحتباس من كبير جزء ينجم لكن الشمس، من يصلنا الذي اإلشعاع ةشدّّ

 إلىو الضوئي يبالترك ةعمليّّ انخفاض إلى ىأدّّ الذي الغابات قطع ،(الطبيعي والغاز الفحم النفط،) األحفورية لوقودا

   . األكسجين انخفاض

 الطقس لةبحا مقارنة خاص بشكل جدًّا حارة الطقس حالة فيها تكون حيث أيام، ةعدّّ ثتحدُّ ظاهرة هي الحرارية الموجات

 ضتتعرّّ(. إسرائيل في الخماسين: مثاًلّ) كبير جفاف يحُدث أو الرطوبة أحيانًا ترتفع الحرارية الموجات في. الموسمية العادية

 . كثيرة حرارية موجات إلى المتوسط األبيض البحر حوض كمناخ متوسطي مناخها التي المناطق

 2003 صيف في. أيًضا الموت وإلى الجسماني النشاط حالة في حرارية ضربات إلى خطيرة حرارية موجات يتؤدّّ قد

 . أوروبا اجتاحت التي القاسية الحرارية الموجة بسبب شخص 15,000 من أكثر مات

 كثيرون ثونباح يعتقد. سنوات ةعدّّ كلّّ تتكرر وهي اإلسرائيلي، المناخ في شاذة ليست الحراري للعبء المتطرفة األحداث

 الكرة حرارة درجة ارتفاع أعقاب في ،مالعال ّ في ،فةالمتطرّّ المناخ ظواهر عدد في كبير ارتفاع هناك أنّّ موالعال ّ البالد في

 .األرضية

 أكسيد ثاني انبعاث ةيّّكمّّ تقليص العالم، كلّّ في ي،نسمّّ. الحرارة درجة انخفاض في الدفيئة غازات انبعاث انخفاض يساهم

 من المستخرجة األحفورية الوقود احتراق تقليص هي ذلك لتحقيق األفضل الطريقة". الكربون حمية" الهواء في الكربون

 شركة تقلل الكهرباء، في رناوفّّ إذا. الكهرباء استهالك في نوفر أن يعني هذا. الحجري والفحم النفط: مثل األرض، باطن

 نوصي) الجوي الغالف إلى أقلّّ كربون أكسيد ثاني ةيّّكمّّ وتنبعث أقلّّ وقود ةيّّكمّّ تحترق الكهرباء، استخراج من الكهرباء

 إلى باإلضافة(. والنفط الحجري الفحمب مقارنة أقلّّ تلوث إلى تؤّدي هاألنّّ الغاز، ومن متجددة مصادر من الكهرباء باستخراج

 المواصالت نستعمل اآلخرين، مع المشتركة السفريات نستخدم وأن ة،الخاصّّ المواصالت استعمال من نقلص أن يمكن ذلك،



25 
 

 أكسيد ثاني ةيّّكمّّ نقلص أن يمكن. قريبة أماكن إلى للذهاب األقدام على والسير ةالهوائيّّ الدراجات نستعمل أكثر، ةالعامّّ

 بناء إلى وخططنا الغابات قطع أوقفنا وإذا حدائق، وبنينا أحراش غابات، غرسنا إذا اإلنسان نشاط من المنبعثة الكربون

    . بيئية بيوت

 تحسين لأج من عمل ميثاق على جميعها وتوقع كثيرة دول فيها تشترك حيث المناخ، حول مؤتمرات سنوات ةعدّّ كلّّ تُعقد

 .   المناخ

 

 מקורות מידע

 ד"ר רן טבעוני, מכון דוידסון. ,החמסין הישראלי התחממות גלובלית, וגלי חום קיצוניים .1

ההתחממות הגלובלית, אבל אולי כל זה  מדענים מנסים להציל את כדור הארץ מסכנות .2

 "הארץ"., יותם פלדמן ,כבר מאוחר מדי

  השרות המטאורולוגי הישראלי. מהו עומס חום ומהו מדד חום? .3

 

 

 

 

 

 

  

http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285530
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285530
http://www.ims.gov.il/IMS/TRAINING/FAQ/Climateweather/Heat.htm
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 ערפיח/אובך      

( הוא תופעה של הימצאות חלקיקים כמו חול, זיהום אויר ואבק בכמות רבה באוויר, Haze(אובך 

מקשים על הראות ועל הנשימה וגורמים לזיהום אוויר חריג. על פי רוב, אובך ייווצר בסיומו של ה

האובך נוצר  גל חום ומשינוי מערכות של מזג אוויר. לרוב האובך מגיע במקביל לסופת אבק.

ר יציבה וכבדה מונעת מהזיהום הנגרם לעלות למעלה. כך לא עולה האובך כאשר שכבת אווי

למעלה ולא מתפשט, אלא נשאר על פני האדמה. גם רוחות חלשות תורמות לכך שהאובך לא 

מתפוגג. הגורמים לאובך יכולים להיות שונים. זרמי אוויר מדבריים הם גורמים עיקריים לאובך. 

ריות צפון אפריקה וסיני. אובך מתרחש בדרך כלל בישראל הם מגיעים בדרך כלל ממדב

בתקופת המעבר: באביב, לעיתים בחורף. אובך קייצי או סתווי הם מופע נדיר יותר. אובך מופיע 

 בעיקר באזורים עירוניים צפופים.

במקרים מסוימים יכול האובך להיות גם מעשה ידי אדם. דוגמאות יהיו למשל שריפות גדולות, 

בעומר. במקרים רבים, בערים מתועשות האובך שנוצר בשל זיהום אוויר ממפעלי או מדורות ל"ג 

תעשייה או כלי רכב הוא קיצוני ושורר במשך כל השנה עד כדי כך שאור השמש לא מגיע לקרקע. 

)בכדי לנקות את האוויר בבייג'ין לפני האולימפיאדה, היה צורך להפסיק את פעילות המפעלים 

 .והרכבים למשל חודשיים(

ם, ילדים ונשים בהריון חייבים להימנע מלשהות בעת ריאות, קשישי-מבחינה בריאותית, חולי לב

 האובך באוויר הפתוח.

( הוא זיהום אוויר הנוצר כתוצאה משילוב בין ערפל ופיח. הוא מופיע לרוב Smogערפיח )

באזורים עירוניים צפופים שיש בהם פליטת מזהמים רבים, כתוצאה מתחבורה או מפעלי 

 תעשייה. 

ות חנקן. המזהמים הללו חמצני ותרכוב-המזהמים בערפיח הם חלקיקי עשן ואבק, פחמן חד

ר, היוצרות מזהמים נוספים כמו האוזון ותרחיפים אורגניים גורמים לתגובות כימיות באווי

רעילים. כאשר טיפות הערפל סופחות אליהן את חלקיקי המזהמים נוצר ערפל בגוון צהוב, הוא 

 הערפיח.

עלול להיות קטלני, במיוחד לקשישים  אהערפיח גורם למחלות ריאה והתקפות אלרגיה שונות. הו

 ולסובלים מקשיי נשימה. 

 

 מקורות מידע

 .אאוריקה , ?מה זה אובך .1

 בועז דיין.  ,תחזית מזג האוויר בישראל .2

 אאוריקה מהו ערפיח? .3

 

 

https://eureka.org.il/item/48217/%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9A
http://www.israelweather.co.il/forecast/index.html
https://eureka.org.il/item/24170/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%97
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       دخاني ضباب/الضبخان

 هذه رتؤثّّ حيث ،الهواء في كبيرة اتيّّبكمّّ والغبار الهواء تلوث الرمل،: مثل ملوثات، وجود ظاهرة هو( Haze( الضبخان

 حرارية موجات هايةن في األغلب، على الضبخان، ي ن تُج. هواءال في شاذ تلوث إلى يوتؤدّّ ،والتنفس الرؤية على الملوثات

 طبقة تمنع دماعن الضبخان ي ن تُج. غبار لعاصفة بالموازاة األغلب على ويصل ،الطقس حالة أنظمة في لتغيرات ونتيجة

. األرض سطح لىع يبقى بل ينتشر، وال الضبخان يصعد ال وهكذا .أعلى إلى الصعود الناتج التلوث من وثقيلة ثابتة هواء

 الهواء راتتيا. مختلفة الضبخان حدوث أسباب تكون أن يمكن. أيًضا، الضبخان يتالشى ال أن في خفيفة رياح وتساهم

 جتُّن ّي ّ. وسيناء أفريقيا شمال صحارى من عادةً، إسرائيل، تصل. الضبخان لحدوث الرئيسي السبب هي الصحراوية

 هما الخريفي نالضبخا أو الصيفي الضبخان. أحيانًا الشتاء وفي الربيع في: ةاالنتقاليّّ الفترات في عادة، الضبخان،

 بسبب الضبخان ن تُجي ّ أن يمكن نةمعيّّ حاالت في. الكثيفة المدنية المناطق في باألساس، الضبخان، يظهر. نادرتان ظاهرتان

 الذي لضبخانا ةصناعيّّ مدن في نة،معيّّ حاالت في. بعومر الق في نار مواقد أو كبيرة حرائق: مثل ،اإلنسان نشاطات

 ال الشمس أشعة أنّّ ةلدرج السنة كلّّ خالل المكان ويسود متطرف يكون باتكّ المرّ  أو المصانع من الهواء تلوث بسبب ي ن تُج

 من(. كينب في الهواء لتنظيف شهرين ةلمدّّ السير وحركة المصانع عمل توقف ،األولمبية األلعاب قبل) األرض تصل

 في الضبخان دوثح خالل بالمكوث حوامل ونساء أطفال السن، كبار الرئتين، – القلب لمرضى نسمح ال ة،يّّصحّّ ناحية

 .  المفتوح الهواء

 مناطق في لب،األغ على يظهر، وهو. والسناج الضباب بين للدمج نتيجة ي ن تُج هواء تلوث هو( Smog) سناجالو ضبابال

 سناج – لضبابا حالة في الملوثات .الصناعية المصانع ولعمل للمواصالت نتيجة كثيرة ملوثات فيها تنبعث كثيفة مدنية

 وتُن تِج الهواء، في يّةكيميائ تفاعالت إلى الملوثات ههذ تؤدي. النيتروجين باتكّّومرّ  الكربون أكسيد ثاني وغبار، دخان :هي

 وهو أصفر، ونهل ضباب ي ن تُج ملوثات الضباب قطرات تمتز عندما. سامة عضوية وموادّّ األوزون: مثل ة،إضافيّّ ملوثات

 بشكل قاتاًل، يكون قدو. مختلفة حساسية نوبات وإلى الرئتين في أمراض إلى سناج – الضباب ييؤدّّ. سناج – ضباب

  .  التنفس في صعوبات من يعانون الذين ألشخاصوا للمسنين ،خاصّّ

 

 

 מקורות מידע

 .אאוריקה , ?מה זה אובך .1

 בועז דיין.  ,תחזית מזג האוויר בישראל .2

 אאוריקה מהו ערפיח? .3

 

 

https://eureka.org.il/item/48217/%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9A
http://www.israelweather.co.il/forecast/index.html
https://eureka.org.il/item/24170/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%97
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 בעקבות ההתחממות הגלובאלית  קרחונים התכת/המסת

נמצאת בירידה מתמשכת. קרחוני הענק של  בקטבים נמצא כי בשנים האחרונות כמות הקרח

אנטרקטיקה נסדקים ונסחפים אל האוקיינוס האטלנטי הדרומי. נצפית הפשרה של קרחונים 

ההתחממות הגלובלית הנגרמת ע"י בני האדם גורמת לשינויים באקלים, בין  מהרי ההימלאיה.

 פת אזורי החוף. היתר גם לשינוי במצב הקרחונים, בעליית פני הים והאוקיינוסים ובהצ

מ"מ  2-1לו בשיעור של פני הים ע 20-מתצפיות שנעשו על ידי לוויינים ניתן לראות שבמאה ה

 ס"מ. 09-10יעלו פני הים בשיעור של  2100מדי שנה. החזאים צופים שעד שנת 

אלסקה, בסיביר, באנטארקטיקה ב –ההתחממות הגדולה ביותר נמדדה באזורי הקטבים 

ים. יחד עם זאת כמעט כל הקרחונים בראשי ההרים, ברחבי העולם כולו, ובמרבית האוקיינוס

 שנים( נמסים.  0,0001-נסוגים ומצטמצמים. קרחונים שמאז תקופת הקרח )לפני כ

 לכך יכולות להיות השפעות חמורות על הסביבה ועל רווחת האדם:

 .עליית טמפרטורת האוקיינוסים, גורמת להתאדות מוגברת ולהתחממות נוספת 

 .היעלמות קרחונים 

  .עליית גובה פני הים. מיליוני בני אדם הגרים באזורי החופים עלולים להיפגע מההצפות

  ההצפות עלולות לפגוע באזורים שלמים ולהמליח את הבארות של מי שתייה.

 .הצפות כאלה במישורים המיושבים בצפיפות יכולות לגרום לבעיית פליטים המחפשים בית 

  פגיעה בבתי הגידול של בעלי חיים ובמזונם של בעלי החיים בקטבים. מה שיגרום להם

 להיות בסכנת הכחדה. 

  התכת הקרחונים בקטבים גורמת להקטנה בהחזרת האור מכדור הארץ, מה שגורם

 להתחממות נוספת.

 

 

 מה ניתן לעשות?

רחובות וכבישים, ע"י כדי למנוע הצפות מוצע להגביה שטחים נמוכים המועדים להצפה, כולל 

הוספת אדמה, תוך התקנת ניקוזים חדשים ומשאבות ענק, המסוגלות לדחוף את המים חזרה 

 אל המפרץ. הגישה הזאת כבר הוכיחה את עצמה בכמה מהשכונות בארצות הברית. 

כל פעולה שתגרום להפחתת ההתחממות תגרום גם להפחתת כמות הקרח שתופשר 

 מהקרחונים. 

 

 מקורות מידע:

 הידען. ,המסת קרחונים .1

 , שער לביולוגיה סביבתית.המסת קרחונים .2

 , ד"ר ארז גרטי, מכון דוידסון. הפשרת קרחונים ועלייה בגובה  פני הים .3

 , ג'סטין גיליס, ניו יורק טיימס, הארץ.כבר לא תחזית: שינוי אקלים מציפים את חופי ארה''ב .4

  

https://www.hayadan.org.il/topic/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://earthweb.tau.ac.il/content/iceberg-melt
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9D
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.3062299
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  العالميّّ الحراريّّ االنحباس ارتفاع أعقاب في  الجليد انصهار

 إلى ويُجرف اأنتاركتيك في الضخم الجليد يتشقق. األقطاب في الجليد ةيّّكمّّ في مستمرّّ انخفاض األخيرة السنوات في ُوجد

 ثيحدُّ لذيا العالمي الحراري االنحباس ارتفاع ييؤدّّ. همااليا جبال في جليد انصهار وشوهد. الجنوبي األطلنطي المحيط

 والمحيطات حرالب سطح ارتفاع إلى ييؤدّّ كما الجليد، وضع في راتتغيّّ ضمنها من المناخ، في راتتغيّّ إلى اإلنسان بواسطة

 . الشاطئ على تقع مناطق غمر وإلى

 

 مقدارب العشرين، القرن في البحر، سطح ارتفاع في ازدياد ةاصطناعيّّ أقمار بواسطة أجريت التي المشاهدات في نرى

 ارتفعت. 2100 سنة حتى مس 90-10 بمقدار البحر سطح يرتفع أن الجوية األرصاد علماء يتوقع. سنه كلّّ ملم 1-2 

 تراجع ذلك، إلى باإلضافة. المحيطات معظم فيو أنتاركتيكا سيبير، أالسكا،: مثل األقطاب، مناطق في كبير بشكل الحرارة

  (.نةس 10,000  حوالي قبل) الجليدي العصر منذ الجليد ينصهر .تقريبًا مالعال ّ جبال قمم جميع في وتقلص الجليد

 : اإلنسان رفاهية وعلى المحيطة البيئة على خطيرة تأثيرات ثتحدُّ أن يمكن لذا،

 ّّالحرارة درجة في إضافيّّ ارتفاع وإلى التبخر ازدياد إلى المحيطات حرارة درجة ارتفاع ييؤد. 

 الجليد يختفي. 

 قد. والفيضانات الغمر من الشواطئ مناطق في يعيشون الذين الناس ماليين يتضرر قد. البحر سطح مستوى يرتفع 

  .  الشرب مياه آبار ملوحة إلى يتؤدّّ وقد كاملة، مناطق الفيضانات تؤذي

 منازل على للحصول يسعون الجئين مشكلة إلى بالسكان مأهولة مناطق في الغمر ييؤدّّ قد   . 

 االنقراض بخطر ذلك يهددها مما. األقطاب في تعيش التي الحيوانات وغذاء تنميةال بيوت إصابة . 

 ّّفي إضافيّّ اعارتف إلى ذلك ييؤدّّ مما األرضية، الكرة عن الضوء انعكاس تقليل إلى األقطاب في الجليد انصهار ييؤد 

 .الحرارة درجة

 

 

 نفعل؟ أن يمكن ماذا

 حيث ،شوارعال ذلك في بما الغمر، بخطر المهددة المنخفضة المساحات مستوى رفع نقترح ،الغمر أضرار نمنع أن أردنا إذا

 ذهه كانت. الخليج إلى وتعيدها المياه تدفع أن تستطيع ضخمة ومضخات جديدة صرف أجهزة وتركيب تربة إضافة تتمّّ

 انصهار ةيّّمّّك من يقلل الحراري االنحباس انخفاض إلى يؤدي عمل كلّّ. المتحدة الواليات في أحياء ةعدّّ في ناجعة الطريقة

  .  أيًضا الجليد

 

 קורות מידע:מ

 הידען. ,המסת קרחונים .1

 .שער לביולוגיה סביבתית, המסת קרחונים .2

 , ד"ר ארז גרטי, מכון דוידסון. הפשרת קרחונים ועלייה בגובה  פני הים .3

, ג'סטין גיליס, ניו יורק טיימס, כבר לא תחזית: שינוי אקלים מציפים את חופי ארה''ב .4

 הארץ.

https://www.hayadan.org.il/topic/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://earthweb.tau.ac.il/content/iceberg-melt
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9D
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.3062299
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   שיטפונות

שיטפון הוא זרם מים חזק, בדרך כלל פתאומי, המציף שטחים נמוכים ויבשים, תוך זמן קצר. 

בעבר אירועי משקעים התפרסו על פני ימים רבים יותר והורידו בממוצע פחות גשם. כיום 

 .הסערות מורידות כמות גדולה יותר של גשם בפחות ימים / בזמן קצר יותר

 הגורמים לשיטפונות הם סופות,  התכת שלג ועלייה של נהרות על גדותיהם. 

סופת גשמים המורידה גשם רב תוך זמן קצר,  :השיטפונות נוצרים משילוב של מספר גורמים

, פני שטח שאינם מאפשרים חדירה של מים אגן ניקוז גדול האוסף לתוכו כמויות מים עצומות

אל הקרקע ובכך הם מגבירים את הזרימה על פני השטח, צמחייה מעטה מדי שאינה מאטה את 

 זרימת המים. בניינים, מדרכות וכבישים אוטמים את הקרקע ומונעים מן המים לחלחל. 

עיות תעבורה, שיטפונות והצפות גורמים נזקים גדולים לתשתיות ולנוף, הפסקות חשמל וב

עלולים להשמיד שדות שלמים של יבולים, לגרום לתקופות ארוכות של רעב. ֵמי ההצפה 

 העומדים הם מקור להתפתחות של מחלות ועוד.

ההצפות הן אסון הטבע הנפוץ והנרחב ביותר. ניתן לנקוט בכמה פעולות שמטרתן לחסום או 

 למתן את זרימת המים: 

לקיים תחזוקה קבועה  ם לעלות על גדותיהם בעונות הגשומות,להעמיק את אפיקי הנחלים הנוטי

של תעלות הניקוז לאורך הדרכים וביישובים ולפצל את נתיב המים הראשי לתעלות רבות. לבנות 

סכרים קטנים וגדולים )יש להם חשיבות כמאגר מים לחקלאות ולייצור חשמל(. בשנים גשומות 

ם פגעי השיטפונות. להקים מערכות לחיזוי הסכר משמש להסטת הגשם ממקום ישוב ולצמצו

השיטפונות, בעקבותיהם יכולים לפנות אוכלוסייה העלולה להיפגע. כדאי להימנע מהקמת 

 יישובים באזורים של מניפות סחף ומישורי הצפה של נהרות גדולים. 

מ"מ גשם במשך כמה ימים.  900, במהלך סופת הטייפון שהכתה בטייוואן ירדו 2009באוגוסט 

. כמות גשמים כזאת גורמת להצפות, מ"מ גשם 300 -במהלך יום אחד בלבד ירדו למעלה מ

 לגלישות בוץ ולנזקים עצומים. 

בינואר  19-בישראל שוטפים שיטפונות את אפיקי הנחלים והוואדיות במדבר יהודה ובנגב.  ב

 25/3/2016 -תמוטט גשר ניצנה ותושבים נותקו ממים וחשמל. בה קב שטפון גדול ע ,2010

פורסם: "אזהרה למחר: שיטפונות נדירים בעוצמתם בדרום על פי התחזית של רשות המים, 

  מחר צפויים בדרום שיטפונות משמעותיים שעלולים לגרום נזקים ולהביא לסגירת צירי תנועה..."

 

 

 מקורות מידע:

 , בריינפופ.שיטפונות .1

 , אאוריקה.שיטפונות .2

                                    , הידען.שיטפונות והצפות

http://www.brainpop.co.il/he/category_8/subcategory_108/subjects_4311/
https://eureka.org.il/search/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
https://www.hayadan.org.il/the-reason-why-storms-are-stronger-2305181
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   فيضانات

 زعوّ ت ّ. قصيرة ةزمنيّّ فترة خالل وجافة منخفضة مساحات يغمر وهو مفاجئ، بشكل ثيحدُّ قوي، ماء تيار هو الفيضان

 هطول ىإل العواصف يتؤدّّ اليوم اأمّّ. قليل األمطار هطول لمعدّّ وكان كثيرة، أيام على الماضي، في رواسب،ال هطول

 .قصير وقت في / األيام من قليل عدد خالل الماء من كبيرة اتيّّكمّّ

 لدمج تيجةن الفيضانات ثتحدُّ. ضفافها على األنهار وصعود الثلج انصهار عواصف،: هي فيضانات إلى يتؤدّّ التي األسباب

 اتيّّكمّّ عيجمّّ ماء تصريف حوض قصيرة، ةزمنيّّ فترة خالل كثيرة أمطار هطول إلى يتؤدّّ أمطار عاصفة: أسباب ةعدّّ

 ةيّّكمّّ ،األرض سطح على الماء تدفق ازدياد إلى يؤدي مما ،التربة داخل المياه تغلغل يُتيح ال تربة سطح الماء، من هائلة

   .  مياهال تغلغل من تمنعو التربة غلقتُّ والشوارع األرصفة البنايات،. المياه تدفق من تخفف ال قليلةال نباتاتال

 

 المواصالت، يف مشاكل إلىو الكهربائي التيار انقطاع إلى التحتية، البنية في كبيرة أضرار إلى والغمر الفيضانات يتؤدّّ

 وأشياء أمراض رتطوّّ مصدر هي الساكنة الغمر مياه. الجوع من طويلة فترات إلى يوتؤدّّ كاملة حقول محاصيل تبيد وقد

 .  أخرى

ا وواسعة شائعة طبيعية كارثة هو الغمر  : ءالما تدفق تخفيف أو إيقاف هدفها اتعمليّّ ةعدّّ نتبع أن يمكن. جدًّ

 الشوارع لطو على التصريف قنوات صيانة الماطرة، المواسم في ضفافها صعود إلى تميل التي الجداول أخاديد تعميق

 ةيّّأهمّّ لها يوجد) رةوكبي صغيرة سدود بناء. كثيرة قنوات إلى الرئيسي المياه مسار وتوزيع دائم بشكل السكنية المناطق في

 ولتقليص السكنية كناألما عن المطر إلبعاد الماطرة السنوات في السد ستخدميُّ(. الكهرباء والستخراج للزراعة ماء عكمجمّّ

 من. ضاناتالفي من يتضرروا أن يمكن الذين السكان إلخالء الفيضانات حدوث تتنبأ أنظمة إنشاء. الفيضانات أضرار

  .  كبيرة أنهار بواسطة واالنجراف الغمر بخطر مهددة مناطق في بلدات نبني ال أن األفضل

 خالل هطل. أيام ةعدّّ خالل األمطار من ملم 900 هطل تايوان تايفون عاصفة ضربت عندما ،2009 أغسطس شهر في

  .  هائلة ارأضر وإلى الطين انزالق الغمر، إلى األمطار من ةيّّالكمّّ هذه يتؤدّّ. مطر ملم 300 من أكثر فقط، واحد، يوم

 انهار ،2010 يناير 19 بتاريخ. والنقب يهودا صحراء في والوديان الجداول أخاديد في إسرائيل، في فيضانات، ثتحدُّ

 تتوقع: "يرتحذ نُشر 25/3/2016  بتاريخ. السكان عن والماء الكهرباء تيار وانقطع كبير، فيضان أعقاب في نيتسانا جسر

 وقد لجنوب،ا في غدًّا خطيرة فيضانات ثتحدُّ أن المتوقع ومن البالد، جنوب في يدةشدو نادرة فيضانات حدوث المياه سلطة

  ..."   يةمرور ومحاور طرق إغالق وإلى كبيرة رأضرا إلى يتؤدّّ

 

 

 מקורות מידע:

 ., בריינפופשיטפונות .1

 ., אאוריקהשיטפונות .2

    .הידען, שיטפונות והצפות .3

http://www.brainpop.co.il/he/category_8/subcategory_108/subjects_4311/
https://eureka.org.il/search/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
https://www.hayadan.org.il/the-reason-why-storms-are-stronger-2305181
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 שריפות

 שריפה היא בעירה של אש אשר יצאה משליטה, מתפשטת על שטח גדול בצורה לא מבוקרת. 

משולש הבעירה. נוספת תנאים: חומר בעירה, חמצן וחום=  3כדי שתיווצר אש צריכים להתקיים 

 להם תגובת שרשרת כימית. 

 שריפה עלולה להיגרם מסיבות שונות:

בעירה שלא כובתה ויצאה משליטה )בדל סיגריה בוער, מדורה שלא כובתה כראוי וכו'(, קצר 

 חשמלי, קווי מתח שנפלו, תאונה, מכת ברק ולעיתים השמש עצמה או הצתה בזדון.

גזי הפחמן באטמוספירה עולה, גורמת לעליית הטמפרטורה כתוצאה משינויי האקלים: כמות 

הממוצעת בעולם, ולתקופות יובש ארוכות יותר, חומרי הבעירה יבשים יותר ולכן בוערים בקלות 

 רבה יותר.

כדי להילחם בשריפה יש לסלק את אחד מהגורמים להיווצרותה. לוחמי האש מתיזים מים או 

ר הבעירה ומונע את פליטת מצנן את חומ -פיזור חול מים מהולים בחומרים מעכבי בעירה. גם

 האדים הדליקים המלבים את האש.

שטחים ללא צמחיה אשר  –כדי לנסות להפחית את נזקי השריפה נסללים שבילי אש ביערות 

אמורים למנוע את התפשטות השריפה. במטרה למנוע שריפות מתבצעות שריפות יזומות ע"י 

 ער, בקרבת ישובים, בכדי ליצור שטחים לא דליקים.גורמים המופקדים על שטחי הי

ארעה  1666: בשנת דוגמהבמהלך ההיסטוריה אירעו שריפות ענק אחדות שכילו ערים שלמות. ל

 שריפה הגדולה של רומא.ה -1962שריפה גדולה בשיקגו,  1945שריפה גדולה בלונדון, 

 שר גבתה גם חיי אדם, שריפה גדולה בכרמל א 2010א, שריפה בשער הגי -1995 -בישראל

 גל שריפות שהתרחשו במספר אזורים ובמספר ימים, כילו שטחי חורש רחבים ואף רכוש.  2016

השרות המטאורולוגי הישראלי מספק תחזיות יומיות לסכנת שריפות המחושבת על פי "אינדקס 

מבטא את מידת הקושי לשלוט בשריפה שפרצה ו"אינדקס ההתלקחות" המבטא ה -התפשטות"

 שמקור אש יהפוך לשריפה הדורשת כיבוי.  100 -0סיכוי בין 

 

 מקורות מידע

 שריפות יער, בריינפופ.  .1

 , מכון דוידסון.האש והתפשטות השריפה .2

 , אינדקס שריפות.השירות המטאורולוגי הישראלי .3

 

http://www.brainpop.co.il/he/category_8/subcategory_108/subjects_6975/
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/chemistry/%D7%94%D7%90%D7%A9-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94
http://www.ims.gov.il/IMS/RESEARCH/fire_index/
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 حرائق

 تحققت أن يجب. مضبوط غير بشكل واسعة اتمساح في نتشرت هيو السيطرة، نطاق عن خارج نار اشتعال هي الحرائق

 ائيّة،كيمي تتفاعال سلسلة إلى باإلضافة. االشتعال ثمثلّّ= وحرارة أكسجين الشتعال،ل مادة: الحريق لحدوث شروط 3

 : مختلفة ألسباب الحريق ثيحدُّ أن يمكن 

 تماس ،(لكذ وغير الصحيح بالشكل اطفائه يتمّّ لم موقد مشتعلة، سيجارة) السيطرة نطاق من وخرج اطفائه يتمّّ لم اشتعال

 .  المتعمد اإلحراق أو ذاتها الشمس وأحيانًا برق عمل، حادث كهربائية، أسالك سقوط كهربائي،

 إلى م،العال ّ رةحرا درجة لمعدّّ ارتفاع إلى يوتؤدّّ جويال الغالف في الكربون غازات ةيّّكمّّ تزداد: المناخ راتلتغيّّ نتيجة

 .   تحترق أن جدًّا السهل ومن جدًّا، جافة االحتراق مواد تكون حيث طويلة، جفاف فترات

. االحتراق ةمليّّع ثبطتُّ موادّّ على تحتوي مياه أو مياه اإلطفائيون يرش. االحتراق عوامل أحد إبعاد يجب االحتراق لمواجهة

. النار التهاب دياداز إلى ييؤدّّ الذي لالشتعال القابل البخار انبعاث منعو االحتراق ةمادّّ تبريد إلى الالرم نثر ييؤدّّ كما

 يقوم .الحرائق انتشار تمنع كي نباتات دون مسارات وهي ،الغابات في نار مسارات شق يتمّّ االحتراق أضرار لتقليل

 .  لالحتراق قابلة مساحات تكون ال كي نةمعيّّ بلدات من بالقرب دةمحدّّ بحرائق الغابات عن المسؤولون

 

 لندن، يف كبير حريق حدث 1666 سنة في: مثاًلّ. كاملة مدن إبادة إلى تأدّّ ضخمة حرائق ةعدّّ التاريخ مدار على حدثت

 حريق حدث 1995 سنة في. روما في الكبير الحريق حدث 1962 سنة وفي شيكاغو في كبير حريق حدث 1945 نةس في

 ةعدّّ في حرائق حدثت 2016 سنة فيو قتلى ضحيته حرا الكرمل في كبير حريق حدث 2010 سنة في هاجاي، شاعر في

 حرائق، لحدوث ةيّّيوم توقعات اإلسرائيلية الجوية األرصاد خدمة دتزوّّ. وممتلكات كثيرة أحراش أبادت وقد أيام، ةلعدّّ مناطق

 مؤشر" وحسب الحريق، اندالع على السيطرة صعوبة مدى عن عبري الذي" االنتشار مؤشر" حسب ذلك حساب يتمّّ حيث

  .إطفاء إلى يحتاج حريق إلى نار مصدر تحّول( 100-0 بين) احتمال عن يعبر الذي" االحتراق

 

 

 מקורות מידע

  פ.בריינפו שריפות יער, .1

 , מכון דוידסון.האש והתפשטות השריפה .2

 אינדקס שריפות., השירות המטאורולוגי הישראלי .3

 

 

 

http://www.brainpop.co.il/he/category_8/subcategory_108/subjects_6975/
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 גלי קור קיצוניים

וטבי. בחורף הן מתרחשות גם באזורים בגובה ק -סופות שלגים מתרחשות באזורי אקלים ממוזג

 פני הים. 

אירועים אלו מתקיימים מספר פעמים בשנה ואז משתקים את התחבורה הציבורית באוויר 

 וביבשה. לרוב הם מלווים באירועי קרה משמעותיים. 

 אירועי קרה עלולים לפגוע גם בחקלאות ולהביא לנזקים גדולים. 

 -סופת שלגים מפורסמת היא הסופה "נמו" שהתרחשה בצפון אמריקה במשך ארבעה ימים ב

 . אלפי בתים נהרסו ומאות אלפי בתים נותרו ללא חשמל.2013

 ופת שלגים מהחמורות בניו יורק.ס – 2016בחודש ינואר בשנת 

 סערה בחוף המזרחי של ארה"ב. סופת שלגים המלווה ברוחות עזות  2017בפברואר 

 

לג בכל בו ירד ש 1950בישראל ידועים מידי חורף אירועי שלג אך הידוע והמשמעותי היה בשנת 

רחבי הארץ, למעט הערבה ודרום הנגב, כולל במישור החוף ובתל אביב. האירוע הסתיים 

 באירוע קרה משמעותי. 

 

על פי סקירות אירועי מזג האוויר שנערכו ע"י השירות המטאורולוגי נמצא כי בשני העשורים 

 במספר אירועי סופות השלגים בישראל.  ירידההאחרונים חלה 

 גם בעולם וניתן לשייך זאת להתחממות הגלובלית ולעלייה בטמפרטורה. תופעה כזו נצפית

 

 מקורות מידע

 .השירות המטאורולוגי מזג אוויר קיצוני, .1

  , תחזית מזג האוויר בישראל, בועז דיין.תופעות אקלימיות, סופות שלגים .2

 , פרופ' ריצ'ארד ב' אלי, מט"ח.פתאומיים באקלים שינויים .3

 

  

file:///C:/Users/nirita/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Document/Desktop/מזג%20אוויר%20קיצוני%20השירות%20המטאורולוגי.docx
http://www.israelweather.co.il/page2.asp?topic_id=82&topic2_id=295&sub_topic_id=1
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11376
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  متطرفة برد موجات

 في لبحرا سطح ارتفاع في الشتاء فصل في ثتحدُّ كما. قطبي – معتدل مناخ يسودها مناطق في الثلوج عواصف ثتحدُّ

  .نةمعيّّ مناطق

 قد. بيرةك صقيع أحداث عادة ترافقها. والبرية الجوية المواصالت تعطل وهي السنة، في اتمرّّ ةعدّّ العواصف هذه ثتحدُّ

  .كبيرة أضرار إلى يوتؤدّّ الزراعة الصقيع أحداث تضر

 لبيوت،ا آالف ُهدمت. 2013 سنة أيام 4 ةلمدّّ أميركا شمال في حدثت وقد ،"نامو" عاصفة هي المشهورة الثلوج عاصفة

 .   كهرباء دون البيوت مئات وبقيت

 .  العواصف أخطر من كانت وقد ،ثلوج عاصفة ،النيويورك في ،2016 سنة يناير شهر في حدثت

 .  يةقو رياح رافقتها وقد. ثلوج عاصفة المتحدة الواليات في الشرقي الشاطئ في ،2017 سنة ،فبراير شهر في حدثت

 

 وجنوب العربا باستثناء البالد، أنحاء جميع في ثلوج سقطت 1950 سنة في لكن شتاء، كلّّ إسرائيل، في ثلوج،ال تسقط

  .كبير بصقيع الحدث انتهى. أبيب وتل الساحلي السهل كذل في بما النقب،

 

 عدد في ضانخفا األخيرين، العقدين في ُوجد، الجوية رصاداأل خدمات أجرته الذي الطقس حالة أحداث استطالع حسب

  .     إسرائيل في الثلوج عواصف

 درجة اعارتف وإلى العالمي الحراري االنحباس إلى ننسبها أن ويمكن م،العال ّ في أخرى أماكن في الظاهرة هذه ُوجدت

 .الحرارة

 

 מקורות מידע

 .השירות המטאורולוגי ,מזג אוויר קיצוני .1

  , תחזית מזג האוויר בישראל, בועז דיין.תופעות אקלימיות, סופות שלגים .2

 פרופ' ריצ'ארד ב' אלי, מט"ח., פתאומיים באקלים שינויים .3

 

 

  

file:///C:/Users/nirita/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Document/Desktop/מזג%20אוויר%20קיצוני%20השירות%20המטאורולוגי.docx
http://www.israelweather.co.il/page2.asp?topic_id=82&topic2_id=295&sub_topic_id=1
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11376
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  פעת האדם על שינויי האקליםהש-טביעת הרגל הפחמנית  – נישיעור ש

הקשר בין מעשי האדם לתופעות הבנה של העמקת היתמקד ב)שיעור כפול(  השיעור השני

 של טביעת הרגל הפחמנית ובתכנון סקר. תחומיםעת הבהכרת ארב, האקלים הקיצון

 מטרות השיעור:

  וכיצד ניתן להקטין את טביעת הרגל הפחמנית מהי טביעת רגל פחמניתהתלמידים ידעו 

  ו חמצני ד-טה של פחמןאילו פעולות של האדם תורמות לפליהתלמידים ידעו

 לאטמוספירה

 מקוון התלמידים ילמדו לבנות סקר 

 התלמידים יבדקו את טביעת הרגל הפחמנית של תושבי הישוב 

 
שאלון טביעת רגל מקרן, חיבור לאינטרנט, מחשב לכל קבוצה, למורה,  מחשב נדרשים:עזרים 

 פחמנית

 טביעת הרגל הפחמנית פתיחה:

טביעת רגל פחמנית היא המונח המוסכם לתיאור סך הפליטות של גזי חממה התורמים 

 גוף מסוים )חברה, ארגון, מדינה, ישוב, אדם יחיד(לית, על ידי להתחממות הגלוב

. לאחר הצפייה יוגדר על הלוח המושג סרטון טביעת רגל פחמניתהתלמידים יצפו בכיתה ב 

 "טביעת רגל פחמנית" ויעלו השאלות הבאות:

 פחמן לסביבה?  בהן נפלטפעולות ה מהן -

  חמן נפלט בתהליך הייצורפ –צריכת חשמל/אנרגיה 

  חמן נפלט בתהליך השאיבה, הזיקוק ושריפת הדלקיםפ –שימוש בכלי רכב 

 הפוסיליים

 פלט בתהליך הייצורפחמן נ –של מוצרים  הכיצר 

  פחמן ומתאן נפלטים מתעשיית הבשר, החלב והביצים. עצים  –הרגלי התזונה

 נכרתים כדי לפנות מקום לגידולי מזון לבקר.

 לצמצום טביעת הרגל הפחמנית? כדוגמהבסרטון  אילו פעולות מוזכרות -

 ( מסננים ופילטריםברמת הייצור) 

 )ברמת השיווק )סימון של טביעת רגל פחמנית על מוצרים 

 )ברמת הצרכן )בחירה במוצרים פחות מזהמים 

 
כדי להבהיר לתלמידים אילו פעולות תורמות לפליטת הפחמן לאטמוספירה ולהפוך את הנושא 

)מצורף  שלהם פחמניתהרגל הטביעת לבדיקה עצמית של  שאלוןליותר רלוונטי, הם ימלאו 

 . בעמוד הבא(

הדגיש את לכדאי את התוצאות שקיבלו. עם חבריהם לאחר מילוי השאלון התלמידים יחלקו 

 : ארבעת התחומים על הלוח ולדון בהשפעות של כל תחום בנפרד

 הרגלי תזונה וצרכנות  .א

 ומחזור אשפה ההפרדהרגלי  .ב

https://www.youtube.com/watch?v=iu-qHmkA-Jg
https://www.youtube.com/watch?v=iu-qHmkA-Jg
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  אנרגיההרגלי צריכת  .ג

 הרגלי שימוש בתחבורה  .ד

 מהמרחב הפרטי למרחב הציבורי גוף השיעור:

בעזרת  מנית של תושבי הישוב בו הם חייםבשלב הבא, יבדקו התלמידים את טביעת הרגל הפח

 סקרים שאותם יבנו.

. , ע"י שאילת שאלותהוא כלי המשמש במחקר לאיסוף נתונים מכמות גדולה של אנשים סקר

מסקנות שאותן ניתן להכיל על כלל האוכלוסייה. כאשר ל כבסיסנתונים אלו משמשים 

 משתמשים בסקר, יש לקחת בחשבון ש:

 סקר יעיל באיסוף מידע על עמדות, דעות ודרכי התנהגות של אנשים -

 וח של הנשאל ובין ההתנהגות שלו בפועלייתכן פער בין הדיו -

 דיווח על התנהגות בעבר נשען על זיכרון שאינו תמיד אמין -

 יםהנשאל באופן שהובנו על ידיקיימת חשיבות רבה באופן ניסוח השאלות ו -

 יםקיימת חשיבות בניסוח שאלות שאינן מנחות )כלומר שאינן מכוונות את הנשאל -

 לתשובה מסוימת(

 
האם נתקלו במישהו שערך סקר )בטלפון, ברחוב, מדלת לדלת, ברשתות  התלמידיםשאלו את 

 :לגבי השאלות הבאותדיון  ערכוהחברתיות(. 

 מהי המטרה בסקר? )איסוף נתונים/מידע( -

 מה ניתן לעשות עם המידע שנאסף בסקר? )להסיק מסקנות, לפעול לשינוי/לשימור( -

 מות גדולה של אנשים(אילו יתרונות יש בסקר? )מידע בזמן אמת מ"השטח" ומכ -

 אנשים עונים מה שחושבים שנכון(עלולות להיות הטיות כגון אילו חסרונות יש בסקר? ) -

 
של שלושה עד ארבעה תלמידים לקבוצות  להתחלקהתלמידים בקשו מלאחר הדיון הקצר 

לכל נושא ניתן  ם שהופיעו בשאלון טביעת הרגל הפחמנית.תחומיאת אחד מ בקבוצה ולבחור

 להציע מספר תתי נושאים לסקרים נפרדים כמפורט הטבלה להלן:

 

הרגלי תזונה  

 וצרכנות

הרגלי הפרדה 

 ומחזור אשפה 

הרגלי שימוש  הרגלי צריכת אנרגיה

 בתחבורה 

הרגלי התזונה וצריכת 

 המזון הביתית

מערך פתרונות 

 הקצה בישוב

הרגלי צריכת האנרגיה 

 הביתית

כב הרגלי שימוש בר

 פרטי

בזבוז מזון בחנויות 

 ובמסעדות

הרגלי הפרדה 

ומחזור בישוב 

 )בתים פרטיים(

הרגלי צריכת האנרגיה 

 בבתי העסק

מערך התחבורה 

 הציבורית בישוב

הרגלי קנייה של 

 מוצרי צריכה

הרגלי הפרדה 

ומחזור בישוב )בתי 

 עסק(

הרגלי צריכת האנרגיה 

במוסדות ציבור 

 וברחובות  ביישוב 

שבילי האופניים מערך 

 והפנאי בישוב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A7%D7%A8
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על  שאותו בחרה, תחוםבהקשר לסקר הבודק את הרגלי התושבים בעיר  ותבנלקבוצה על ה

 Google) גוגל פורמסנייר רגיל או באופן מקוון. כלי לבניית שאלונים וסקרים מקוונים הוא ה 

Forms( השייך למערכת הגוגל דרייב ,)Google Drive יתרונות השימוש בקובץ מקוון הם בין .)

 היתר:

 אפשרות לערוך את השאלון מכל מחשב המחובר לרשת -

 ואף מהטלפון הנייד אפשרות  לענות על השאלון מכל מחשב המחובר לרשת -

 מסמך שיתופיאפשרות ליצור  -

 גה את התשובות בגרפיםקבלת תשובות לסקר בקובץ אקסל ובמערכת המצי -

 הדפסת שאלונים על ניירב סכוןח -

 

 הדוגמ להלן באינטרנט.  Google Forms-ב יםיש מספר רב של סרטוני הדרכה לבניית סקר

 מספר דגשים להכנת סקר מקוון: או להקרין לתלמידים., שאותו ניתן להעביר למערך הדרכה כזה

 דפדפן כרוםבמומלץ לעבוד  -

 יש לפתוח חשבון גוגל )דוא"ל ג'ימייל הוא כשלעצמו חשבון גוגל( -

 ערבית/יש להחליף את השפה המוגדרת במחשב לעברית -

 שבו מעונייניםקבל את המידע על מנת להשאלות בסקר,  לתכנן היטב אתיש  -

כן/לא, בחירה בין רירה )ב-ניתוח הסקר, עדיף להשתמש בשאלות רבותבכדי להקל על  -

 מספרים, בחירה בין אפשרויות מוגבלות( מאשר בשאלות פתוחות של טקסט

כדי לקבל את מירב הנתונים למסקנות, רצוי לשאול בתחילת הסקר גם שאלות  -

 (.ציבוריתבהמשך לסקר בנושא תחבורה  המשיב )ראו דוגמה  למאפייניהקשורות 

להלן דוגמה לסקר שניתן לחלק לתלמידים. מסקר כזה ניתן למשל להסיק מהו חתך הגילאים 

ומצב משפחתי של משתמשי התחבורה הציבורית, מדוע אנשים משתמשים/לא משתמשים 

בתחבורה ציבורית, לאיזה צורך משמשת התחבורה הציבורית ועוד. נתונים אלו יאפשרו בסיס 

הצורך בשימור/שיפור של המצב הקיים, בהנחה שאנו רוצים לעודד אנשים  להסקת מסקנות לגבי

 לעשות שימוש במערך התחבורה הציבורית או לפעול לשם קידום ושיפור התחבורה הציבורית.

 סיכום:

את הסקרים ברשתות החברתיות של הישוב בו הם גרים )דף בקשו מהתלמידים להעלות 

ווצאפ(. אפשרות נוספת היא לשאול אנשים באקראי פייסבוק, אתר מועצה/עירייה, קבוצות 

ברחוב ולמלא דרך אפליקציית גוגל פורמס בטלפון. בנוסף, אפשר לבקש מהתלמידים להעביר 

 שוב.לעבור בין תושבי הייחברים או שכנים, את הסקר אצלם בבית, אצל 

 

 מקורות מידע

 טביעת רגל אקולוגית –מרכז השל 

Go Zero conservation fund – Carbon calculator 

 אפרת מעטוף – כלים קטנים גדולים

 ערך סקר –וויקיפדיה 

https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/forms/about/
https://digitalpedagogy.co/2015/09/15/google-form-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9/
http://www.heschel.org.il/heschel-media-story-136349
https://gozero.conservationfund.org/calc/auto
https://digitalpedagogy.co/2015/09/15/google-form-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A7%D7%A8
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 שאלון לבדיקה עצמית –יעת רגל פחמנית טב

 , מרכז השלשאלון טביעת הרגל האקולוגיתנבנה על בסיס 

 

 תזונה וצרכנותהרגלי 

 באיזו תדירות את/ה אוכל מזון מן החי )בשר, עוף, דגים, ביצים, מוצרי חלב(? .1

 אף פעם .א

 לפעמים )לרוב בלי בשר ועוף, כל יום דגים וביצים( .ב

 (שלוש פעמים בשבוע ויותרכלל )בדרך  .ג

 

 ?כמה מהאוכל שאת/ה אוכל/ת הוא אוכל קפוא, ארוז או מעובד )שלא בצורתו הטבעית( .2

 מעט מאד. רוב האוכל שאני אוכל/ת הוא אוכל טרי  .א

 בערך חצי מהאוכל שאני אוכל/ת הוא קפוא, ארוז או מעובד .ב

 רוב האוכל שלי הוא קפוא, ארוז או מעובד .ג

 

 ה קונה, מגיעים בתוך אריזה או שקית?כמה מהדברים שאת/ .3

 שקיתאני לא קונה דברים שמגיעים בתוך אריזה/ .א

 חלק גדול מהדברים שאני קונה מגיעים בתוך אריזה/שקית .ב

 אני קונה רק דברים שמגיעים בתוך אריזה/שקית .ג

 

 מהיכן מגיעים המוצרים שאת/ה קונה? .4

 אני קונה רק תוצרת הארץ  .א

 לא יודע/ת וגם לא מתעניין/ת .ב

 אני קונה רק מותגים מחוץ לארץ .ג

 

 ?האם את/ה קונה רק דברים שאת/ה צריך/ה .5

 כן. אני קונה תמיד רק מה שאני צריך/ה .א

 אני משתדל/ת לחשוב פעמיים לפני קניה אם זה משהו שאני צריך/ה .ב

 שאני צריך/ה וגם דברים שאני רוצה קונה דבריםלא. אני  .ג

 

 הפרדה ומחזור אשפההרגלי 

)פלסטיק, נייר, זכוכית, בטריות,  אשפה ומביא/ה למרכז המחזורהאם את/ה מפריד/ה  .6

 ? שאריות מזון(

 משתדל/ת כמה שיותר .א

 מהדבריםרק חלק  .ב

 בכלל לא .ג
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 האם את/ה מוסר חפצים ובגדים מיותרים למרכזי סיוע/נזקקים? .7

 אני מקפיד/ה למסור לנזקקים את מה שאני לא צריך/ה יותר  .א

 לפעמים, אם זה לא מאמץ גדול מדי .ב

 פעם. מה שאני לא צריך/ה אני זורק/תאף  .ג

 

 האם את/ה קונה בחנויות יד שנייה? .8

 אף פעם לא .א

 כבר יצא לי, לא שולל/ת שיצא שוב .ב

 אני מאוד אוהב/ת לקנות בחנויות יד שניה .ג

 

 צריכת אנרגיההרגלי 

 האם את/ה חוסך/ת בחשמל? .9

 מקפיד/ה תמיד לכבות אורות ומכשירים חשמליים כשהם לא בשימוש .א

 לכבות אורות ואת המזגן כשאין בהם צורךמשתדל/ת  .ב

 לא חושב/ת על זה .ג

 

 ?)בממוצע( ביתךבחדר רגיל שבכמה מכשירי חשמל יש  .10

 אחד או שניים .א

 שלושה עד חמישה .ב

 חמישה ויותר .ג

 

בכמות חשמל שהוא  יםמכשיר חשמל חדש, באיזו מידה מתחשב יםקונ כשבמשפחתך .11

 צורך )כמה הוא חסכוני בחשמל(?

 רק מכשירים חסכוניים בחשמל  יםקונ .א

 גם על זה אבל יש עוד שיקולים יםמסתכל .ב

 בכלל יםלא מתחשב .ג

 

 כל כמה זמן מחליפים בביתך מכשירי חשמל? .12

 לא מחליפים אלא מתקנים ומשתמשים שוב .א

 מחליפים רק כשמתקלקל .ב

  עדיין טוב הישן גם אם המכשירקונים חדש  .ג
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 תחבורההרגלי שימוש ב

 את/ה מגיע/ה לבית הספר? מהו אמצעי התחבורה שבו .13

 או נוסע/ת באופניים רגילים אני הולכ/ת ברגל .א

 או באופניים חשמליים אני נוסע/ת באוטובוס .ב

 אני נוסעת ברכב פרטי .ג

 

 בורה ציבורית?חהאם את/ה משתמש/ת בת .14

 אני נוסע/ת רק בתחבורה ציבורית .א

 לפעמים, רק לבית ספר/חוגים/חברים .ב

 אף פעם .ג

 

 נוסע/ת ברכב פרטי?כמה פעמים בשבוע את/ה  .15

 אף פעם .א

 פעם אחת או פעמיים .ב

 שלוש פעמים ומעלה .ג

 

 

 כמה רכבים מחזיקה המשפחה שלך? .16

 אין לנו רכב פרטי .א

 רכב אחד .ב

 שני רכבים ויותר .ג

 

 יזו תדירות את/ה טס/ה לחו"ל או בתוך הארץ?בא .17

 לא טסתי אף פעם .א

 פעם בשנתיים או פחות .ב

 פעם בשנה או יותר .ג

 

 האינדקס הבא:חשבו את התוצאה שלכם על פי 

 נקודות 2א = 

 נקודות 4ב = 

 נקודות 6ג = 

 

 טביעת הרגל הפחמנית שלכם קטנה מאד, כל הכבוד!! נקודות: 34-52

 טביעת הרגל הפחמנית שלכם בינונית. יש מקום לשיפור. נקודות: 52-88

 טביעת הרגל הפחמנית שלכם גדולה מאד. נסו להקטינה. נקודות: 88-102
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  الذاتيّّ للفحص استبيان – ةكربونيّّ قدم بصمة

 شلاه مركز  البيئية، القدم بصمة استبيان  على اعتماًدا بُني

  واالستهالك التغذية عادات

  ؟(الحليب منتجات بيض، أسماك، دجاج، لحوم،) الحيوان من غذاء ،أنتِّ /أنتّ  ،تتناول ةمرّّ كم .1

 . ةمرّّ وال.   أ

  (. وبيض أسماك يوم كلّّ ودجاج، لحوم دون األغلب على) أحيانًا. ب

  . وأكثر األسبوع في اتمرّّ ثالث عادةًّّ.ت

 
     ؟(الطبيعية حالته في ليس) ُمصنع أو مغلف مجمد، طعام هو ،أنتِّ /أنتّ  ،تتناوله الذي الطعام ةيّّكمّّ ما .2

ا قليلّ.أ  . طازج طعام هو أتناوله الذي الطعام معظم. جدًّ

 .  ُمصنع أو مغلف مجمد، هو أتناوله الذي الطعام نِصف حواليّ.ب

  .   ُمصنع أو مغلف مجمد، طعامي معظمّ.ت

 
   كيس؟ أو رزمة داخل تكون ،أنتِّ /أنتّ  ،تشتريها التي األغراض من غرًضا كم .3

 .  كيس أو رزمة داخل أغراض أشتري ال أناّ.أ

 . كيس أو رزمة داخل تكون أشتريها التي األشياء من كبير قسمّ.ب

 . فقط رزمة أو كيس داخل تكون أشياء أشتري أناّ.ت

 
 ها؟يتشتر التي جاتت ّنّ المُّ تصلكِّ /تصلكّ  أين من .4

 . فقط البالد إنتاج من أشتري أناّ.أ

 . يهمني وال أعرف ال أناّ.ب

  . فقط البالد خارج من تجارية ماركات أشتري أناّ.ت

 

   فقط؟ تحتاجها أشياء ،أنتِّ /أنتّ  ،تشتري هل .5

  . فقط أحتاجها التي األشياء دائًما أشتري أنا نعمّ.أ

 .  الشيء هذا إلى بحاجة كنت إذا ما الشراء قبل تينمرّّ أفكر أن أحاول أناّ.ب

 . أيًضا أرغبها وأشياء أحتاجها أشياء أشتري أنا. الّ.ت

 

  تدويرها وإعادة النفايات فصل عادات

   ؟(غذاء قاياب بطاريات زجاج، ورق، بالستيك،) التدوير إعادة مركز إلى وتبعثها النفايات بين ،أنتِّ /أنتّ  ،تفصل هل .6

 . يمكن ما أكثر أحاولّ.أ

  . فقط األغراض من قسمّ.ب

 .اإلطالق على الّ.ت

 

   المحتاجين؟ إلى أو المساعدة مراكز إلى ضرورية غير ومالبس أغراض ،أنتِّ /أنتّ  ،ترسل هل .7

 .  أحتاجها ال التي األشياء المحتاجين أعطي أن أشدد أناّ.أ

 . كبير جهد بذل إلى ذلك يحتاج لم إذا أحيانًا،ّ.ب

 . أحتاجه ال شيء كل أرمي مرة، والّ.ت
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   مستعملة؟ أشياء تبيع حوانيت من ،أنتِّ /أنتّ  ،تشتري هل .8

 .أبًداّ.أ

 . أخرى ةمرّّ أشتري أن أنفي وال اشتريت،ّ.ب

 . مستعملة أشياء تبيع حوانيت من أشياء أشتري أن أحب أناّ.ت

 

 الطاقة استهالك عادات

   الكهرباء؟ استهالك في ،أنتِّ /أنتّ  ،توفر هل .9

 .   المستعملة غير الكهربائية واألجهزة الضوء إغالق على دائًما أشددّ.أ

 . لها حاجة ال التي والمكيف األضواء إغالق أحاولّ.ب

  . ذلك في أُفكر الّ.ت

 

  ؟(لبالمعدّّ) بيتك في عادية غرفة في يوجد كهربائيًّا جهاًزا كم .10

 . اثنان أو واحدّ.أ

 . خمسة حتى ثالثةّ.ب

 . وأكثر خمسةّ.ت

 

 كم) لجهازا يستهلكها التي الكهرباء ةيّّكمّّ بالحسبان تأخذ مدى بأيّّ جديد، كهربائي جهاز عائلتك تشتري عندما .11

  ؟(الكهرباء باستهالك يوفر

 . فقط الكهرباء استهالك في رتوفّّ أجهزة نشتريّ.أ

 . أخرى اعتبارات هناك لكن بالحسبان، ذلك نأخذّ.ب

 . بتاتًا بالحسبان ذلك نأخذ الّ.ت

 

  ة؟كهربائيّّ أجهزة بيتكم في رونيغيّّ الزمن من كم مرور بعد .12

  .  أخرى ةمرّّ ونستعملها نصلحها رون،يغيّّ الّ.أ

 .فقط تخرب عندما رهانغيّّّ.ب

 .  جيد القديم الجهاز كان لو حتى جديد جهاز نشتريّ.ت

 

   المواصالت استعمال عادات

    المدرسة؟ إلى ،أنتِّ /أنتّ  ،بها تصل التي المواصالت وسيلة هي ما .13

  .  ةعاديّّ ةهوائيّّ بدراجة أذهب أو األقدام على سيًرا المدرسة إلى أذهب أناّ.أ

 .  ةكهربائيّّ بدراجه أو بالحافلة أسافر أناّ.ب

 . ةخصوصيّّ بةكّ بمرّ  أسافر أناّ.ت

 

   ة؟العامّّ المواصالت ،أنتِّ /أنتّ  تستعمل، هل .14

 . فقط ةالعامّّ بالمواصالت أسافر أناّ.أ

 .األصدقاء/الدورات/ المدرسة إلى ،اأحيانًّّ.ب

 .ةمرّّ والّ.ت
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  ة؟الخصوصيّّ بةكّ بالمرّ  ،أنتِّ /أنتّ  ،تسافر األسبوع، في ة،مرّّ كم .15

 .ةمرّّ والّ.أ

  . تينمرّّ أو واحدة ةمرّّّ.ب

 . وأكثر اتمرّّ ثالثّ.ت

 

 

 عائلتكم؟ في يوجد ارةسيّّ كم .16

 . ةخصوصيّّ ارةسيّّ لدينا يوجد الّ.أ

 . واحدة ارةسيّّّ.ب

  . وأكثر ارتانسيّّّ.ت

 

   البالد؟ داخل أو البالد خارج إلى بالطائرة ،أنتِّ /أنتّ  تطير، مرة كم .17

 . بتاتًا الطائرة في أسافر لمّ.أ

 . أقلّّ أو سنتين كلّّ ةمرّّّ.ب

 .أكثر أو السنة في ةمرّّّ.ت

 

  : التالي المؤشر حسب نتيجتكم احسبوا

 نقاط 2=  أ

 نقاط 4=  ب

 نقاط 6=  ت

 

 !!! االحترام كلّّ. جدًّا صغيرة ةالكربونيّّ قدمكم بصمت: نقطة 34-52

 . للتحسين حاجة هناك. متوسطة ةالكربونيّّ قدمكم بصمت: نقطة 52-88

  . روهاتصغّّ أن حاولوا. جدًّا كبيرة ةالكربونيّّ قدمكم بصمت: نقطة 88-102
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  ת: הרגלי השימוש בתחבורה ציבורידוגמה לסקר

 מין .1

 זכר -

 נקבה -

 

 גיל: .2

- 15-20 

- 20-35 

- 30-45 

- 45-60 

- 60-75 

 

 מצב משפחתי: .3

 בלי ילדים -

 (15עם ילדים קטנים )עד גיל  -

 (15עם ילדים בוגרים )מעל גיל  -

 

 האם את/ה משתמש/ת בתחבורה ציבורית? .4

  לעתים קרובות -

  לעתים רחוקות -

 (8)עבור לשאלה  אף פעם לא -

 

 בתחבורה ציבורית?בדרך כלל לאיזו מטרה את/ה משתמש/ת אם כן,  .5

 להגיע לעבודה -

 לעשות קניות -

 לצאת לבלות או לבקר חברים -

 לכל דבר -

 אחר )פרט( -

 

 מה הסיבה שאת/ה בוחר לנסוע בתחבורה ציבורית? .6

 זה יותר טוב לסביבה -

 זה יותר זול -

 אפשר לנצל את הזמן לדברים אחרים חוץ מלנהיגה -

 אין לי רכב פרטי -

 אחר )פרט( -
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 ?הישובהאם את/ה מרוצה ממערך התחבורה הציבורית של  .7

 כן -

 לא -

 

 אם לא, מדוע אינך מרוצה ממערך התחבורה הציבורית של הישוב?  .8

 אין מספיק תחנות אוטובוס -

 זמני ההגעה של האוטובוס ארוכים -

 אין התאמה בזמנים של התחבורה הציבורית )אוטובוסים, רכבת, מוניות שירות( -

 לוקח יותר מדי זמן להגיע -

 אחר )פרט( -

 

 ציבורית, מדוע?אם אינך משתמש/ת בתחבורה  .9

 תחנת האוטובוס רחוקה לי -

 זמני ההגעה של האוטובוס לא מתאימים לי -

 אין התאמה בין הזמנים של האוטובוס והרכבת  -

 לוקח יותר מדי זמן להגיע -

 יש לי רכב פרטי -

 אחר )פרט( -

ّ  
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  ةالعامّّ المواصالت استعمال عادات: الستبيان مثال

 الجنس .1

 ذكر -

 أنثى -

 

 :العمر .2

- 15-20 

- 20-35 

- 30-45 

- 45-60 

- 60-75 

 

 :الشخصية الحالة .3

 .أوالد دون -

  (.  15 سن حتى) صغار أطفال مع -

  (.  15 سن من أكثر) كبار أطفال مع -

 

   ة؟العامّّ المواصالت ،أنتِّ /أنتّ  تستعمل، هل .4

 . األحيان من كثير في -

 .نادًرا -

  ( 8 سؤال إلى انتقل) أبًدا -

 

    ؟عادةًّ ةالعامّّ المواصالت ،أنتِّ /أنتّ  ،تستعمل هدف أليّّ نعم، اإلجابة كانت إذا .5

 . العمل إلى لوصولا -

 .لمشترياتا -

 . أصدقاء زيارة أو الخروج -

 . شيء لكلّّ -

  (. لفصّّ) ذلك غير كان إذا -

 

   ة؟العامّّ بالمواصالت السفر ،أنتِّ /أنتّ  ،تختار لماذا .6

 . المحيطة للبيئة أفضل -

 .أرخص -

 . بةكّ المرّ  قيادة باستثناء أخرى ألشياء الزمن استغالل يمكن -

 . ةخصوصيّّ كبةرّ مّ  نديع يوجد ال -

  (. لفصّّ) ذلك غير كان إذا -

 

ّ  
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  بلدتكم؟ في المواصالت هيئة من مسرور أنتِّ /أنتّ  هل .7

 نعم -

 ال -

 

  بلدتكم؟ في المواصالت هيئة من مسرور غير أنتِّ /أنتّ  لماذا ال، اإلجابة كانت إذا .8

 . للحافالت كافية محطات يوجد ال -

 . طويلة الحافلة وصول أوقات -

 (.   أجرة تكسيات قطار، الحافالت،) ةالعامّّ المواصالت بين بالتوقيت توافق يوجد ال -

 . ةالعامّّ بالمواصالت للوصول طوياًلّ وقتًا يستغرق -

  (. فّصل) ذلك غير كان إذا -

 

   ة؟العامّّ المواصالتب السفر ،أنتِّ /أنتّ  ،تستعمل ال لماذا .9

 . بعيدة الحافلة محطة -

 . لي مناسبة غير الحافالت وصول أوقات -

  . والقطار الحافلة أوقات بين توافق يوجد ال -

 . للوصول طوياًلّ وقتًا يستغرق -

  . ةخصوصيّّ بةكّ رّ مّ  عندي يوجد -

  (. فّصل) ذلك غير كان إذا -
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 יוצרים שינוי – שיעור שלישי

יתמקד בהסקת מסקנות מתוצאות הניתוח והצגתן, ובתכנון )שיעור כפול( השיעור השלישי 

 ופיתוח של תוצר המכוון להעלאת המודעות וליצירת שינוי.

 מטרות השיעור:

 התלמידים ינתחו את תוצאות הסקרים 

 התלמידים יסיקו מסקנות לגבי טביעת הרגל הפחמנית של תושבי הישוב 

 התלמידים יציגו את התוצאות והמסקנות 

 התלמידים יתכננו וייצרו תוצר המכוון להעלאת מודעות ויצירת שינוי 

 רנטמחשב למורה, מחשב לכל קבוצה, מקרן, חיבור לאינט עזרים נדרשים:

 מה אומרים הסקרים? פתיחה:

התוצאות  בחלק זה של השיעור יתבוננו התלמידים בתוצאות שהתקבלו מהסקרים. בגוגל פורמס

מוגשות באופן אוטומטי, בעזרת גרפים ומספרים. בעזרת התוצאות יסיקו התלמידים מסקנות 

לגבי גודל טביעת הרגל הפחמנית של תושבי הישוב. כל קבוצה תציג את החלק שלה ויחד 

שנבדקו. הצגת התוצאות תעשה על הלוח, או  תחומיםתתקבל תמונת מצב לגבי כל ארבעת ה

 .שאותה יכינו התלמידים יתמצגת שיתופבעזרת 

 ?איך עושים שינוי: גוף השיעור

 בה הם יושבים בכדי לדון באפשרויות השונות ליצירת שינוי, יתבקשו התלמידים לספר בקבוצה

 . השאלות שבהן ידונו:או בסביבתם על מקרה שבו יצרו שינוי, בעצמם או באחרים

 מה הייתה הבעיה שרצית לפתור? -

 איך ידעת על הבעיה? -

 מהו השינוי שאותו רצית ליצור? -

 באילו דרכים השתמשת בכדי ליצור שינוי? -

 האם השינוי היה קל או קשה? -

 

 : עזר בסרטון שבקישור המציג דוגמאות של בני נוער שעשו שינויים בסביבתםיניתן לה

zNvpwyBPU-ch?v=Jhttps://www.youtube.com/wat  

 

 לדון שוב בשאלות, הפעם בהקשר של שינויי אקלים ואקלים קיצון:הקבוצות לאחר מכן יתבקשו 

 מה הבעיה שאותה נרצה לפתור? פליטה רבה של גזי חממה לאטמוספירה -

 איך ידענו על הבעיה? ממחקרים, עדויות של תופעות אקלים קיצון -

 פליטת גזי חממה אצלנו ובסביבתנו מהו השינוי שאותו נרצה ליצור? הפחתה של -

 להחליט בעצמםמתבקשים פה התלמידים באילו דרכים נשתמש בכדי ליצור שינוי?  -

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-zNvpwyBPU
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 " הובלת שינוי התנהגותי לכיוון אורח חיים עירוני מקיים"וסביבה  מכתב העת אקולוגיה במאמר

לשינוי התנהגותי, כגון  ניסיוןמוזכרים מספר מקרים בהם נעשה ,  198-205( עמ' 3) 7גיליון 

הפרדת פסולת ושימוש בכלים של כלכלה משותפת. אפשר לתת נסיעה באופניים לעבודה, 

 רתו על השאלות שנכתבו למעלה. זלתלמידים את המאמר הזה ולענות בע

 מסמך מצגת, המכוון ליצירת שינוי: סרטון, שיר, כרזה,רעיונות לתוצר בהמשך, יעלו התלמידים 

עליהם לחשוב מי קהל היעד )תושבי היישוב, בעלי  כו'.ועמדה, שיעור הסברה, תצלומים 

 תפקידים ברשות, תלמידים אחרים וכו'( ולכוון את התוצר בהתאמה לקהל הנבחר.

הוא מסמך המציג את דעתו של הכותב בנושא מסוים, במטרה להביא למודעות  עמדה מסמך

הקורא או לשכנעו. הוא אינו חייב להיות כתוב בצורה פורמאלית כלשהיא, אולם צריך לכלול את 

 החלקים הבאים:

נטיים, ופירוט השלכות הבעיה פרטים רלווהגדרת הבעיה ותיאורה: תיאור הבעיה תוך הדגשת -

 כיום ובעתיד.

 על סמך הנתונים שנאספו בסקרים.תיאור המצב המצוי: -

רכי פתרון אפשריות )שניתנות ליישום, ומשפיעות על ציבור רחב(: יש לפרט על הפתרונות ד-

 האפשריים, הדרך לממש אותם והשינויים שאותם מקווים להשיג.

את . חרוג מעמוד אחד, יהיה קצר וקולע ויחד עם זאת רציני ומשכנערצוי שנייר העמדה לא י

או להגיש לבעלי תפקידים בכירים בתחומים מדה אפשר לפרסם ברשתות החברתיות ניירות הע

 הרלוונטיים במועצות המקומיות/אזוריות/עירוניות. 

 

 סיכום: 

ניתן לבקש  קהל היעד.פני המשך בבפני הכיתה וב  התלמידים יציגו את התוצר שאותו הכינו

מהם להכין סיכום אישי קצר על התהליך שעברו, מלמידת תופעות אקלים קיצון ועד הכנת 

 התוצר

 

 מקורות מידע

 מסמך עמדה –וויקיפדיה 

 

 חידת ההוראההצעה להערכת הלמידה בי

שלוש  לגביניתן להציע הערכה חלופית, בה תלמידים ייתנו משוב זה לזה על ביצוע הפרויקט 

  :הפעילויות הקבוצתיות המרכזיות שביחידה

 . הצגת תופעת אקלים קיצון )שיעור ראשון(1

 . בניית הסקר, ביצוע שלו, הסקת המסקנות והצגתן )שיעורים שני ושלישי(2

 )שיעור שלישי( . הכנת תוצר מסכם3

ניתן לחשוב יחד על קריטריונים למשוב, למשל: דיוק בעובדות, הצגה ברורה, מידת השקעה 

 ורצינות בביצוע, שיתוף הפעולה בין חברי הצוות ועוד. 
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