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ו-יחלכיתותאקליםשינוילימודיםתוכנית-טיוטה

מארגניםצירים

אקלים.1
אקליםלשינויועדויותשיטות.2
הציבוריבמרחבאקליםשינויעלהשיח.3
ותרחישיםתחזיותמודלים,.4
האקליםלשינויגורמים.5
והכלכלההחברהעלב.אקולוגיות;מערכותעלא.אקלים:שינוישלהשלכות.6
ומדיניותממשלבינלאומיים,ארגוניםאדפטציה,מיטיגציה,התמודדות:דרכי.7
אתיקה.8

:כלליותהערות
התלמידים.שלמוקדםידעמיפוייערךהנושאהוראתשלפניחשובלכן,ח.בכיתהשנלמדותוכןמפרטיעלמתבססיםיבכיתההמורים.1
הנושא.שלמשמעותיתבינתחומיתהוראהלתכנוןוטכנולוגיה,מדעלמוריוסביבהאדם-גאוגרפיהמוריביןשיחלקייםחשובהביניים,בחטיבת.2
בכיתה.שתתקייםהפעילותולאופילסוגבהלימהלשינוי,ניתןהשעותמספרהוראה.שעותלהיקפיהמלצהמופיעההתוכןלמפרטיבצמוד.3

יחתכניםמפרטמארגןציר
אקלים.1

:גדולרעיון
מערכות
האקלים

הארץבכדור
מושפעות

רכיביםמשני
מרכזיים:
אנרגיית

אקליםמאפייני-
אווירמזגמאפייני-
לאקליםאווירמזגביןההבדל-
שוניםאקליםאזורישלמאפיינים-
ישראלארץשלאקליםמאפייני-

ש'2

ביוגיאוכימייםומחזוריםאנרגיהמאזני
בדגשאלקטרומגנטית(קרינההארץכדורשלהעולמיותהאקליםלמערכותכבסיסהשמשקרינת-

הארץ).מכדורהנפלטתאדומהתתקרינהעל

ש'1

1



יחתכניםמפרטמארגןציר
השמש

המגיעה
הארץלכדור

והאטמוספר
המקיפהה

אותו.

מולקולרית)רמהכוללהחממה,(אפקטהארץכדורטמפרטורתעלכמשפיעההאטמוספרה-

ש'2ש'1
הערה:

רמה
מולקולרית

י'
משפיעיםגורמים-

oהשמשסביבהארץכדורבמסלולשינויים
oהשמשבפעילותשינויים
oגעשיותהתפרצויות
o(אלבדו)קרחכיסוי
oועננותהידרולוגימחזור
oומתאן)חמצני-דופחמןעל(בדגשחממהגזיבריכוזשינויים
oמקורותבים,המתרחשיםאלוכוללנשימהותהליכיפוטוסינתיזה(תהליכיהפחמןמחזור

מדעמוריביןמשותףשיחקייםלכדאי:הערהחמצני).-דופחמןהמסלקיםגורמים-ומבלעים
.וטכנולוגיהבמדענלמדוהנושאמאחרוסביבהאדם–גאוגרפיהלמוריוטכנולוגיה

ש'3

ש'1שלילי)משובחיובי,משובהחלשה,(הגברה,אקליםשינויעלהשפעתםואופןמשובים-

ש'3ש'7סה"כ
שיטות.2

ועדויות
לשינוי
אקלים

:גדולרעיון
האקלים
משתנה
במרחב

ובזמן
כתוצאה

מתהליכים

האחרונות)השנים(עשרותלהןוהעדויותישירותשיטות
של:מודרניים,מדידהמכשיריבאמצעותותיעודרציפותמדידות-

oבאטמוספרהחמצני-דופחמןריכוזי
oטמפרטורה
oהיםפניגובה
oיבשתיקרחנפח

ש'1

רחוק)(עברלהןוהעדויותעקיפותשיטות
oבקרחאווירבועיותשלואנליזהקרחקידוחי
oבמערותוזקיפיםנטיפיםשלאנליזה
oאלמוגיםשוניותגובה
oעציםשלשנתיותטבעות
oימייםבמשקעיםחמצןשלאיזוטופים:הרחבה

ש'2

2



יחתכניםמפרטמארגןציר
טבעיים

ומתהליכים
ידימעשה
אדם.

קרחוניות-ביןותקופותקרחתקופות
מחזורייםשינויים-

ש'1

האחרונות)השנים(מאתייםהמודרניבעידןאקליםשינוימגמות
היםבמפלסממוצעת,בטמפרטורהבאטמוספרה,החממהגזיבריכוזעליה:מגמות-
האקלימיתהיציבותהפרת-
האחרוניםבעשוריםהשינוייםהאצת-

ש'1

ש'1השינויבקצבשינויים-

tippingמפנהנקודות- points((ש'1מפנהנקודות
בקשרהמקשר,במודלעצמה,(במדידהשוניםמסוגיםבמדידותוודאות-אימקורות:הרחבה

וכו׳).האמפירי
ש'4ש'3סה"כ

:הערות
האדם.השפעותבסעיףראוהמודרניבעידןאקליםלשינויהגורמיםעל.1
אקלים.שינויעלהאדם,השפעותשלהמשקללביןהטבעייםהגורמיםשלהמשקלביןהמודרני,בעידןלהבחיןחשוב.2
לפחותאחתלעדותלהתייחסיש.3

גרפייםייצוגיםמרכזית:מיומנות

עלהשיח.3
שינוי
אקלים
במרחב
הציבורי

גדול:רעיון
הצטברות

ראיותשל
תומכות

(תצפיות,
תוצאות

VVאקליםלשינויבהקשרהמדעיהקונצנזוס-
Vאקלים)שינוי(הכחשתאקליםלשינויהגורמיםלגביספקנות-
Vוחברתייםכלכלייםהנעהגורמי-
Vקהל.דעתלעצבבמטרהוחברה),סביבהארגוני(תאגידים,הציבוריבמרחבהפועליםהכוחות-

VVהציבוריבשיחהמדיהשלתפקידה-

Vשוניםמסוגיםַהָּטיָהעםהתמודדות-

VVסמכא.בנימקורותזיהוימידע;שלביקורתיתצריכה-

Vהמונעתהזהירותעיקרון-

3



יחתכניםמפרטמארגןציר
ניסויים)

מעלה
אתבהדרגה

מידת
הביטחון

בתיאוריות
מדעיות.

במדע).לאמוןקשר(הערה:ומשמעותןמדידהשגיאותוכימות;מדידהשיטות:הרחבה

ש'5ש'2סה"כ
:הערות

ידועים.שפחותלהיבטיםהתייחסותוחוסרשידועיםהיבטיםייצוגשלהטיותנתונים,ייצוגלאופןאלאלרמאות,הכוונהאיןבַהָּטיָה.1
זאת,עםהאקלים.במדעאמוןחוסרשלמוקדמותתפיסותלערערמאפשרשהואבכךהינובתוכנית,המוצגהרצףפיעלהנושאבהוראתהיתרון.2

הציבורי.במרחבהפועליםבגורמיםיותרעמוקלדיוןולהגיעבתוכניתיותרמאוחריםבשלביםגםהנושאאתללמדניתן

מידעואוריינותביקורתיתחשיבהמדעית,אוריינותמרכזיות:מיומנויות
מודלים,.1

תחזיות
ותרחיש

ים

:גדולרעיון
מודלים

אקלימיים
מאפשרים

מהלהעריך
המגמותיהיו

המטאורולוגי
בעתיד.ות

VVמשוואות)ללאהבסיסי,העיקרון(ברמתאקלימייםמודלים-
VVלעתיד.תחזיותלבנייתאקלימייםבמודליםפליטהתרחישי-

VVשונים.פליטהבתרחישיטמפרטורהשינויי-

climate(והמדינההתעשייהשלפחמןוניטורפחמנית)רגל(טביעתפחמנימדרך- tracker.(VV

VVשונים.מודליםפיעלומקומית)אזוריתעולמית,(ברמההשלכותהערכת-
במודליםאי-וודאות-

לאי-וודאותמקורות:הרחבה
VV

VVלפרשנויותנתוניםביןהבדל-

האקלימייםהמודליםתוצריבסיסעלאקליםשינוילממדיהאדםאחריות:הרחבה

ש'3ש'2סה"כ

פרשנותמודלים,מרכזיות:מיומנויות
גורמים.5

לשינוי
אקלים

גדול:רעיון

כלכלייםשינויים
שוק,כשלקפיטליזם,הנעלמה),(הידסמיתאדםשלהיעיל""השוקתיאוריית-כלכלייםמניעים-

והביקוש.ההיצעעיקרוןפרידמן),(מילטוןהממשלתיתהרגולציההקטנת

ש'1

Vגלובליזציה.בתמ"ג,גידוללנפש,בצריכהעלייה-
ש'1המשותף).(המרעההכללנחלתשלהטרגדיה-

Vוהטכנולוגיתהתעשייתיתהמהפכה–תעשייתייםשינויים
4



יחתכניםמפרטמארגןציר
לפעולות
ישהאנושות
השלכות
מרחיקות

עללכת
הסביבה.

באוכלוסייהמגמות
חיסונים)(אנטיביוטיקה,הבריאותיתהמהפכהאוכלוסייה,גידול–דמוגרפייםשינויים-

V

חממהגזישלבפליטהעלייהגורמי
ציבוריים)ובמבניםבביתבתחבורה,בתעשייה,-בחשמלושימושהפקה(תהליכיאנרגיה-

V

שינוייערות,בירואאורז),וגידולגרהמעלישלגידולבתהליכימתאןפליטות–(לדוגמהחקלאות-
קרקע.בשימושי

V

Vהטמנה)שיטות(כוללאורגניתפסולת-

Vבפליטות.העלייהגורמילביןוהדמוגרפייםהתעשייתייםהכלכליים,השינוייםביןהקשר-

ש'2ש'3סה"כ
השלכות.6

שינוישל
אקלים

:גדולרעיון
לשינוי

האקלים
עלהשלכות
מערכות

הארץכדור
ועל

האנושות.

השלכות.1
על

מערכות
אקולוגיו

ת

אקלים:שינוישלרכיבים
ובמרחבבזמןבממוצעשינויים-טמפרטורה-
סופותהידרולוגי),(מחזורובמרחבבזמןמשקעיםכמותבממוצע/במשטרוישינ-משקעים-

ומדבורבצורותאבק,
בעומסי(החמרהחוםגלישל:גיאוגרפיומיקוםתדירותובעוצמה,במשךשינויים-קיצוןאירועי-

הצפות.שיטפונות,קיצוניות),שלג(סערותסערות,קור,גליבצורות,שריפות,החום),
באוקיינוסיםשינויים-

oמתאן)פליטותאלבדו,משובהים,פניבמפלס(עלייהיבשתייםקרחוניםשלהפשרה
oהאלבדו)(משובימייםקרחוניםשלהפשרה
oהמיםהתחממותעקבהאוקיינוסיםבמיהמומסחמצנידופחמןבריכוזירידה
oתרמוקלינים)וזרמיםשטחזרמיהמסוע,(חגורתהעולמיתהזרמיםבמערכתשינויים

העולמי.האקליםעלוהשפעתם
oחופים.בלייתנמוכים,חוףואזוריאייםהצפתחופית.סביבה
לישראל.בהקשרגםלעילהנזכריםלשינוייםלהתייחסיש:הערה

ש'3

אקולוגיותמערכותעלהשפעות
מחייהשטחיאובדןהמים,בזמינותשינוייםהממוצעת,בטמפרטורהעליהיבשתיות:במערכות-

ביוטיים.רכיביםעלוהשפעתםהים)פניבמפלסעלייהמדבור,עיור,בעקבות(לדוגמה

V

Vפחמן.מבלעיאובדןנגר,מיוניקוזחילחולעירוני,חוםאיעירוניות:במערכות-

5



יחתכניםמפרטמארגןציר
הפד"חבריכוזעליהבמים,המומסהחמצןבריכוזירידההחום,בתכולתעלייה–ימיותבמערכות-

ביוטיים.רכיביםעלוהשפעתםאוקיינוסים)(החמצתpHב-ירידהבמים,המומס
V

התפשטותשישית"),("הכחדהמיניםהכחדתובתפוצתם,המיניםבמגווןשינוייםביוטיים:שינויים-
שינוייםבמורפולוגיה,/בפיזיולוגיהגנטייםשינויים(לדוגמה,נוספיםשינוייםפולשים,מינים

לרבייה).בשלותנדידה,שלבתזמון

V

ש'3ש'2סה"כ
ממערכתאחדבה:החייםהיצוריםעלהאקולוגיתבמערכתהשינוייםהשפעתאתהמדגימיםמקריםחקרלהציגיש:הערה

הדגשתתוךמאביקים)הכחדתהתיכון,ליםמיניםפלישתאלמוגים,הלבנת(לדוגמה,ימיתממערכתואחדיבשתית
המערכתייםההיבטים

השלכות.2
על

החברה
והכלכלה

הסתגלותויכולתרגישות,חשיפהפגיעות:-
חברתי-כלכלי-פוליטי,מצבגיאוגרפיה,דמוגרפיה,הפגיעות:מידתעלהמשפיעיםגורמים-

מגדר.רקע,תחלואת

V

מחלותקיצון,אירועיבעתפיזיותמפגיעותישירהכתוצאהתמותהו/או(תחלואההציבורבריאות-
מחלותזואונוטיות,מחלותמחלות,גורמישלבתפוצהעליהבטמפרטורה,בעלייההקשורות

נפש).

V

גידוליםבזמינותשינוייםהמים,באיכותפגיעהבצורת,(לדוגמה,מיםוזמינותתזונתיביטחון-
חקלאיים).

V

והתעצמותהיםבמפלסלשינויבתגובהמדינות;ביןלעיר,(מהכפראקליםמושפעתהגירה-
אקלים.פליטיוכו׳),בצורותשריפות,סערות,

V

Vפוליטיים.ועימותיםמתחים-
:האנרגיהומשקהכלכלהעלהשפעות

במחיריעלייהמזון,מחיריעלייתלדוגמה:ולעולם.למדינהלאזרח,ועקיפותישירותעלויות-
המקומיהתוצרהקטנתלנפש,העולמיתהממוצעתבהכנסהירידהבמהגרים,טיפולאנרגיה,
לנפש.העולמיהריאליהגולמי

אירועיעקבומבנים)ניקוזמערכותדרכים,גשרים,כמוובחופים.ביבשהפיזיותתשתיותהרס-
החדשים.האקליםבתנאילעמידהבהתאמתםוהשקעהקיצונייםאווירמזג

V

ש'2ש'2סה"כ
:הערות

6



יחתכניםמפרטמארגןציר
רוחבבקוויגידולעונותוהתארכותגידולשטחיהתרחבות–למשלשליליות)להשלכותביחסמצומצמותהןאם(גםחיוביותהשלכותגםישנן.1

גבוהים.רוחבבקוויבעריםבחורףלחימוםאנרגיהבצריכתצמצוםגבוהים,
האדם.עלהשפעתםלביןאקליםשינויבעקבותאקולוגיותבמערכותהשינוייםביןהקשראתלהדגישיש.2

מערכתיתחשיבהמרכזיות:מיומנויות

דרכי.7
ההתמוד

דות

גדול:רעיון
בידי

האנושות
האחריות
אתלהפחית
הקצב

שלוהמידה
שינוי

האקלים
גרמהשהיא

לו.

(מיטיגציה)איפחות
והמרה.אגירהוכו׳),הידראוליתרוח,(סולארית,ומקיימתמתחדשתאנרגיהמערכות-

V

לתחבורהמעברסחורות,שינועשלצמצוםציבורית,ותחבורהחישמוללדוגמה,תחבורה-
פחמן.נטולת

V

Vייעור).(למשלמבוססי-טבעפתרונות-
Vיערות).בירואבקצבוצמצוםבקרגידולצמצום(לדוגמה:ותזונהחקלאות-

Vחמצני.דופחמןשלוקבורהקיבוע-
Vוסיכונים).(יתרונותאקליםהנדסת-
Vאנרגטית)(התייעלותתעשייה-
VVחדשניותעירוניתבנייהטכנולוגיות-
VVפתוחים.שטחיםעלהגנה-
VVאקולוגיתכלכלהמעגלית,כלכלה-

ש'2ש'2סה"כ
(אדפטציה)הסתגלות

אקליםתואמיעירוניופיתוחתכנון-
V

Vירוקהבנייה-
Vהצפות)ומניעתעירוניתכנון(לדוגמה,תשתיות-
Vמקיימתחקלאותמקומית,בתוצרתתמיכהמתאימים,זניםפיתוח(לדוגמה,חקלאות-
Vשריפותלמניעתחיץאזורי–לחירוםהיערכות-
V.תזונתיביטחוןסוציאליים,עובדיםהכשרתפגיעות,אוכלוסיותמיפוי-חברתיחוסן-
Vהתרעהמערכותבניית–קיצוןאירועיחיזוי-
Vפעולהותוכניותתחלואהניטור–בריאות-
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יחתכניםמפרטמארגןציר
Vמיםהתפלת-
Vאקולוגיותמערכות/נחליםשיקוםאקולוגיים,מסדרונות–אקולוגיותמערכות-

ש'1ש'2סה"כ

ומדיניותממשלבינלאומיים,ארגונים
מקומייםארגונים,IPCCאו"ם,ארגוני–אקליםבשינויהעוסקיםארגונים-

VV

פליטותמדיניותלדוגמה:ובינלאומית.לאומיתאקליםוחקיקתבינלאומיותאמנותהסכמים,-
ּפיגוביאני.מסוהטלתתמריציםמתןלצמצומן,ויעדים

V

Vומים)אנרגיהבהקשרי(למשל,מדינותוביןמערכותביןפעולהשיתופיחיזוק-
Vהתאגידיםהתחזקותשלטון:הוןיחסי-
Vואובדןנזקיםעלפיצוי-
Vבתעשייהמעגליתלכלכלהלאומיותתוכניות-
VVהחלטותמקבליומודעותציבוריתמודעותקידום-ומודעותחינוך-

להשפעהכמנועכלכליתהשקעהדפוסי:הרחבה

ש'2ש'1סה"כ

:הערות
דוגמאות.3-2לפחותלהציגישמהקטגוריותאחתמכל.1
הפרט.ברמתלהתמודדותבהשוואההמדיניתברמהההתמודדותמרכזיותאתלהדגישחשוב.2

גלובליתואחריותגלובליתמודעות–גלובליתאוריינותמרכזיות:מיומנויות

אתיקה.8

התפיסה
האתית
מכתיבה
ומעצבת
מדיניות,
אחריות

Vאתיותשאלותומהןאתיקהמהי-
מוטלתמיעלמהעתיד?לנואכפתכמהעד(לדוגמה:אקליםלשינויבהקשראתיותשאלות-

לשמור?)ישמישלהאינטרסיםעלהנטל?אתלחלקישכיצדהאחריות?
V

אדם-סביבהבנושאמרכזיותאתיותגישות-
oהאנתרופוצנטריתהגישה
oהביוצנטריתהגישה
oהאקוצנטריתהגישה

V
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יחתכניםמפרטמארגןציר
חברתית

והתנהגות
הפרט.של

אקליםלשינויבהקשרהמרכזיותהאתיותהגישותשלהביטוי-
(אחריותסביבתייםוחקיקהניהולמדיניות,בקביעתאתית-סביבתיתחשיבהשלהביטוי-

מדינית).אחריותתאגידית,אחריותחברתית,
אישית)(אחריותהפרטהתנהגותברמתסביבתיתאתיתחשיבהשלהביטוי-

V

Vתועלתמולעלותשלאתיקה-
בכלכלתהפגיעהוהפחתתאחד,מצדהאקלימייםהשינוייםשלהנזקים(צמצוםאקלימיצדק-

אחר).מצדשבו,החלשותבקהילותובייחודהעולם
V

קרסון,רייצ'ללאופולד,אלדו(לדוגמה,הציבוריהמרחבעלוהשפעתןפילוסופיותתפיסות:הרחבה
פינצ'ו) גיפורדמיור,ג'ון

ש'3ש'2סה"כ
כמובישראלפגיעותמאוכלוסיותדוגמאותלהציגחשובהחברתיתוהמחויבותהאחריותעלהאתיותבשאלותבדיון:הערה

ומיעוטים.מקלטמבקשיקשישים,

גלובליתואחריותגלובליתמודעות–גלובליתאוריינות:מרכזיותמיומנויות

ש'30ש'31התוכניתכלשלשעותסה"כ
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