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 דניס בן ארי קופל  הפעילות פותחה על ידי

 

 קובץ למורה 

 בוחנים איך האדם משפיע על הסביבה

 שכבת גיל 
 'ח–'ז: חט"ב

 תקציר הפעילות 
 .  עוסקת בנושא משבר האקליםפותחת את יחידת הלימוד הזו פעילות 

פו צלאחר מכן י  על הסביבה.  האדםאת השפעת  מתארות  שבתמונות השונות    בהם ידונוש  ,הלומדים יתחלקו לצוותים

למשימה .  ויציגו אותו בכיתה  הקבוצבתוצר יצירתי  ו  כינ ילבסוף    יחסי הגומלין בין האדם לסביבה.את  מתאר  הבסרטון  

 מוצע מחוון להערכה חלופית. הקבוצתית 

 משך הפעילות 
 כשני שיעורים 

 מטרות הפעילות 
 רעיונות מתמונה. ולפרש  תופעות לתאר  ·

 פעילות האדם על הסביבה. של השפעות כיר הל ·

 . קבוצתיתוצר יצירתי  יישם את הנלמד עלל ·

 כנית הלימודיםומושגים מת
 אפקט החממה ה,השפעת האדם על הסביב

 מיומנויות 
 רפלקטיביות ,  שונים  בייצוגים  שימוש,  פעולה  שיתוף ,  פרזנטציה,  יצירתיות   ,ידע  יישום ,  ביקורתית  חשיבה,  ידע  הבניית

 הלמידה  לתהליך

 הלמידה אופי 
 , צוותים, כיתה זוגות

 סוג הפעילות 
 הנושא  לפתיחת פעילות ·

 הנושא  להקניית פעילות ·
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 דניס בן ארי קופל  הפעילות פותחה על ידי

 

 קובץ למורה 

 לסרטוניםקישור 
 לצפות בהם בהמשך כהעשרה. ואפשר  ,אלו עוסקים גם בנושא השפעת האדם על הסביבה סרטונים

 . https://bit.ly/3H2NE3o :"שינוי אקלים גלובלי" ·

 . https://bit.ly/2Pn7v2G "ההתחממות הגלובלית והאוקיינוס הגלובלי": ·

 . https://bit.ly/2IzqSCQ"פליטת גזי חממה":  ·

 . https://bit.ly/3d0H91i זבל בחלל": –"עכשיו אתם יודעים  ·

 .http://bit.ly/2VEiHLu ":"הלבנת שוניות אלמוגים ·

 תהכנות לקראת הפעילו
 . חממה גזי בנושא למורה הרחבהאת המומלץ לקרוא   ·

 . רמקולים וברקו, חיבור לאינטרנט, להקרנת הפעילותדאוג למקרן ל ·

 . תמונות או להדפיסהקרין את כרטיס המשימה ומצגת להאפשר  ·

 .  כאן לחצו למצגת תמונות .נספחלחצו על משימה הכרטיס ל

  .לצוותי עבודהלחלק את הכיתה  ·

 חממה  בנושא גזי הרחבה למורה

להם תכונה של בליעה ופליטה של קרינה תרמית יש   .באטמוספרה של כדור הארץגזי חממה הם חומרים המצויים 

 ,(2NOחמצני ) -(, חנקן דו3O(, אוזון )4CH(, מתאן )2COחמצני )-אדומה(. דוגמאות לגזי חממה: אדי מים, פחמן דו - על)

 חמצני. -דווגם גזים הנקראים פריאונים. גז החממה שמרבית התלמידים עשויים להכיר הוא פחמן 

  

 ? החממה אפקט מהו

 חדירת קרינתבגלל  מתאפשר    זה  יציב  מצב  . צלזיוס  מעלות  15- כ  של  ממוצעת  טמפרטורה  שוררת  הארץ  כדור   פני  על

האוויר .  האוקיינוסים   ואת  הקרקע  את  מחממתשלאטמוספרה,    מבעד  השמש טבעי   עולה  מהם  הנפלט  החם  באופן 

  פחמן   כמו  החממה,  לגזי  ודותהת החום העודפת נפלטת בחזרה אל החלל.  יהאוויר, וחלק מאנרגי   חזרה אל  ומתפשט

חיונית לקיומם של חיים שמגיעה מהשמש ושהחום    ת יאיבוד כל אנרגי  של  מצב  שקולטים חום, נמנע  מים  ואדי  חמצני-דו

 .  על פני כוכב הלכת שלנו

 

 ? החממה אפקט להתגברות גורם מה

 בקשר   שמאז פרוץ המהפכה התעשייתית פעילות האדם המודרני נמצאת  היא  המדעית  הקהילה  בקרב   הרווחת  הדעה

 החממה   אפקט  להגברת  העיקרי  כנראה הגורם  היאפעילות זו  ו ,  האטמוספרה  אל  חממה  גזי  של  מוגברת  פליטה  עם  ישיר

של או בתהליך    ,תחבורה  וכלי  מכונות  לצורך הנעת  דלק  חומרי  שורף  האדם  כאשר.  האקלים הנצפים כיום בעולם  ושינויי

כמו פחמן  של  אדירות  כמויות  לאוויר  נפלטותחשמל,    הפקת נלכד    חמצני, אדי-דו  גזי חממה  מים ועוד. החום העודף 

תוספת להצטברות גזי חממה באטמוספרה .  הארץ  כדור  טמפרטורת  של  הממוצעת  לעלייה  תורםש  דבר  ,באטמוספרה

 שרפת   עקב  גם  נפלט  זה  מות נרחבת לצורכי מאכל. גזמגיעה גם מפליטת גז המתאן מהצאן והבקר שהאדם מגדל בכ 

 .  הדשנים ומתעשיית אורגנית פסולת

https://bit.ly/3H2NE3o
https://bit.ly/2Pn7v2G
https://bit.ly/2IzqSCQ
https://bit.ly/3d0H91i
http://bit.ly/2VEiHLu
https://docs.google.com/presentation/d/1CbRBvEh_DNMVKIpWnWenj2PRF0htiD8a/edit?usp=sharing&ouid=112337760744032775007&rtpof=true&sd=true
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 דניס בן ארי קופל  הפעילות פותחה על ידי

 

 קובץ למורה 

 הם  ם. היערות י חקלאיגידולים  יה או  י בנ לצורכי  ם  שטח   הגברת ריכוז גזי החממה האדם כורת יערות ומסב אתבמקביל ל

הצמחים  ש  חמצני-הדו  הפחמן  ריכוז  גם היא את  מעלה  עצים  של  מוגברת  ולכן כריתה,  הטבע  של"  הירוקות  הריאות"

 .הפוטוסינתזה בתהליךהיו אמורים לקלוט 

 ושל  האדם   פעולות  של  ישירה  תוצאה  אינה  הארץ  כדור שהתחממות  הטוענת  מדענים  של  קבוצה  זאת ישנהלמרות כל  

  שקיימות   לכך   הלומדים  את  חשוב לחשוף.  זה  למצב  אחראיתדווקא    קוסמית  קרינהש  אלא,  החממה  אפקט   התגברות

 . המדענים בקרב וחלופיות שונות גישות

 

 החממה  אפקט הגברת השלכות

שונות  שינויי בתופעות  מתבטאים   ועלייה   קרחונים  הפשרת,  והצפות  שיטפונות,  רו דּבמ  ,  הוריקן  סופות:  כגון  ,האקלים 

  במים   הגברת מחסורל,  מחלות  התפשטותלגרום ל,  חיים  בסביבותלפגוע    . כל אלו עשוייםועוד  שרפות,  םהי   מי  במפלס

 . ועוד ובמזון

 

 שגויות  תפיסות

והוא זה שגורם לשינויי    ,היא שאפקט החממה הוא דבר לא רצויבהן  שילדים ומבוגרים מחזיקים  השגויות  אחת התפיסות  

 . קיצוניים האקלים ה

שאפקט הלומדים  בפני  להדגיש  טבעית  הוא  החממה  חשוב  היו  ש,  ורצויה  תופעה  לא  התנאים בלעדיה    מתאפשרים 

לה השפעות על  מאחר שיש    ,החממה  אפקט  הגברת  הוא  רצוי   הפחות  המצב.  הארץ   כדור  פני  על  חיים  של  לקיומם

 הגלובלית ושינויי האקלים על פני כדור הארץ.  התחממות

 שתי  בין  ישיר  קשר  אין  עקרונית.  ןואוזב   החור  ביןו  הגלובלית  ההתחממות  בין  קושרים  רבים   תלמידים,  לכך  בנוסף

 . השתיים  בין להבחין וחשוב התופעות

 

 : הבאים המקורות  הכתוב מתבסס על

 , ד"ר ארז גרטי, מכון דוידסון. https://bit.ly/33K9PwM "אפקט החממה": ·

 . , מכון דוידסון 2015ד"ר עידו מגן,  ,https://bit.ly/2QvmCXGעולמית":  "התחממות ·

 , ד"ר איתן אוקסנברג, מכון דוידסון. https://bit.ly/2RvdVxY"מה זה גז חממה?"  ·

החממה":  "ה · אפקט  התגברות  לבין  באוזון  החור  בין  קשר  יש  ברק,  https://bit.ly/2zYT0Ngאם  , מאיר 

 , מכון דוידסון. 2009

·  

 כתבות נוספות בנושא:  

   .https://bit.ly/2y5kkba: "?יוצפו יבשות האם, תוצאותיה ומה הארץ כדור  התחממות נובעת המ"מ ·

 . https://bit.ly/2zYnHSp"החמסין הישראלי, התחממות גלובלית וגלי חום קיצוניים":  ·

 . hYvuHhttps://bit.ly/2Eהמזהמים":  הגשם "יערות ·

 

 

 

 

 

https://bit.ly/33K9PwM
https://bit.ly/2QvmCXG
https://bit.ly/2RvdVxY
https://bit.ly/2zYT0Ng
https://bit.ly/2y5kkba
https://bit.ly/2zYnHSp
https://bit.ly/2EhYvuH
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 דניס בן ארי קופל  הפעילות פותחה על ידי

 

 קובץ למורה 

 ?מה עושים 
 

 חלק א': מתבוננים על תופעה 

   .לומדים 4– 2צוותים של לחלק למומלץ  ת המורה.י. התחלקו לצוותי עבודה על פי הנחי1

 ודונו ביניכם בשאלות הבאות:  בלתם מהמורהי. התבוננו בתמונה שק2

   .כאן  לחצוקישור לתמונות 

 רואים בתמונה?אתם א. מה  

 ב. מה לדעתכם גרם לזה? 

 ג. האם האדם קשור למה שקורה? ואיך? 

 מה שמופיע בתמונה? ינ קרה לפ. מה ד

 . מה יקרה אחרי מה שמופיע בתמונה? ה

 . הקבוצתי שערכתם המסקנות שלכם בעקבות הדיוןאת התמונה ואת . הציגו במליאה 3

. לאחר סיום כל ההצגות של הקבוצות, צפו עם חברי קבוצתכם באחד מהסרטונים הבאים, בהתאם להנחיית המורה: 4

 מומלץ שכל קבוצה תצפה בסרטון אחר. 

 . https://bit.ly/3H2NE3o "שינוי אקלים גלובלי": ·

 . https://bit.ly/2Pn7v2G הגלובלי":"ההתחממות הגלובלית והאוקיינוס  ·

 . https://bit.ly/2IzqSCQ"פליטת גזי חממה":  ·

 . https://bit.ly/3d0H91iזבל בחלל":  –"עכשיו אתם יודעים  ·

 .http://bit.ly/2VEiHLu וניות אלמוגים:""הלבנת ש ·

 ': לומדים על יחסי הגומלין של האדם והסביבה חלק ב

 "יחסי גומלין אדם סביבה )חלק א'(": בסרטון במליאהצפו  .5

https://www.youtube.com/watch?v=66QislQ8LWA 

חברו   קומיקס,  ציור או  ציירוחזרו לעבוד בצוותים. בחרו דרך יצירתית לתאר את השפעות האדם על הסביבה. לדוגמה  .  6

 המתארים את השפעות האדם על הסביבה. טוק, -טיק צרו כרזה או סרטון מחזה,ריקוד,   ראפ, שיר

 חשוב מה היה את חברי הכיתה  שתפו נוסף על הצגתכם,   את התוצר בכיתה.  הציגו. 7

 .מבחינת הנושא שלמדתם ומבחינת תהליך ההכנה ועבודת הצוות

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1CbRBvEh_DNMVKIpWnWenj2PRF0htiD8a/edit?usp=sharing&ouid=112337760744032775007&rtpof=true&sd=true
https://bit.ly/3H2NE3o
https://bit.ly/2Pn7v2G
https://bit.ly/2IzqSCQ
https://bit.ly/3d0H91i
http://bit.ly/2VEiHLu
https://www.youtube.com/watch?v=66QislQ8LWA
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 דניס בן ארי קופל  הפעילות פותחה על ידי

 

 קובץ למורה 

 חלק ב' הצעה למחוון להערכה של 

 ללומדים ולבנות אותו יחד איתם.מומלץ להציג את המחוון 

ניקוד  

 מרבי 

 ניקוד בפועל 

  20 יצירתיות ומקוריות 

  20 הצגה ברורה ומדויקת בכיתה

  20 שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה בהכנת התוצר 

  20 רפלקציה על תהליך הלמידה 

  20 עמידה בלוחות הזמנים 

  100 סה"כ 
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 דניס בן ארי קופל  הפעילות פותחה על ידי

 

 קובץ למורה 

 נספח: 

 

 כרטיס משימה         

 

 ? בתמונה  רואים אתם מה . א

 ?לזה גרם לדעתכם מה . ב

 ?ואיך?  שקורה למה  קשור  האדם האם. ג

 ? בתמונה שמופיע מה  ינלפ  קרה מה . ד

  ?בתמונה  שמופיע   מה  אחרי  יקרה   מה .  ה

 

 

 כרטיס משימה                 

 

 ? בתמונה  רואים אתם מה . א

 ?לזה גרם לדעתכם מה . ב

 ?ואיך?  שקורה למה  קשור  האדם האם. ג

 ? בתמונה שמופיע מה  ינלפ  קרה מה . ד

  ?בתמונה  שמופיע   מה  אחרי  יקרה   מה .  ה

 

 

 כרטיס משימה         

 

 ? בתמונה  רואים אתם מה . א

 ?לזה גרם לדעתכם מה . ב

 ?ואיך?  שקורה למה  קשור  האדם האם. ג

 ? בתמונה שמופיע מה  ינלפ  קרה מה . ד

  ?בתמונה  שמופיע   מה  אחרי  יקרה   מה .  ה

 

 

 כרטיס משימה        

 

 ? בתמונה  רואים אתם מה . א

 ?לזה גרם לדעתכם מה . ב

 ?ואיך?  שקורה למה  קשור  האדם האם. ג

 ? בתמונה שמופיע מה  ינלפ  קרה מה . ד

  ?בתמונה  שמופיע   מה  אחרי  יקרה   מה .  ה

 


