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קישור לספר הלימוד כדור הארץ והסביבה



מה ההבדל בין 

?מזג האוויר לאקלים



מזג האוויר

של הנוכחיתיאור מצבה 

האטמוספרה על ידי אוסף של  

,  טמפרטורהמדידות כמותיות של

כיוון הרוח  , לחץ האוויר, לחות

.ומהירותה



?מהי אטמוספרה



?מהי אטמוספרה
האטמוספירה היא שכבה של אוויר 

מעטפת , שמקיפה את כדור הארץ

של גזים שמקיפה כוכבים ונמשכת 

המשיכה -לגוף הכוכב בזכות כוח

.שלו

"  אטמוספירה"מקור המילה 

הוא אד או " אטמוס"בה , מיוונית

.היא כדור" ספרה"אוויר ו

?מהי אטמוספרה



?מהו אקלים



אקלים

הממוצעמזג האוויר "-אקלים מוגדר כ

"על פני תקופה ארוכה

מפת אזורי אקלים

טרופי

מדברי

ממוזג



?האם האקלים יכול להשתנות



בעברו של כדור הארץ היו תקופות בהן 

"  תקופות הקרח"-האקלים היה קר יותר 

ותקופות שבהן אקלים כדור הארץ 

.ברוב חלקי העולםטרופי היה 

כן?  האם האקלים יכול להשתנות



האקלים בתקופת הדינוזאורים-לדוגמה 

(  הקרטיקוןאמצע , שנהמליון100-לפני כ)

;(מעלות יותר10עד )אקלים חם הרבה יותר מאשר בימינו 

לא היו אז כיפות קרח בקטבים



?  כיצד אנו יודעים כל זאת

:שיטות לשחזור אקלים בעבר

ניתוח סימני קרחונים1.

ניתוח מאובנים 2.

עדויות היסטוריות3.



נסיגת הקרחונים

ניתוח סימני קרחונים



ניתוח מאובנים  



מראים נהרות  -שנה200ציורים מלפני 

.קפואים

-תעלות המים בהולנד של היום , לדוגמא

.קפואות

עדויות היסטוריות

תקופת הקרח הקטנה באירופה



? מה אם כן בתקופתנו קורה לכדור הארץ

?מתחמם ?מתקרר 



מה ניתן ללמוד משחזור אקלים העבר

-המגמה הנצפית מגמת עלייה 

.התחממות

? מהו שיעור ההתחממות בגרף

2010ועד 1910בשנים 

עליית הטמפרטורה בשיעור  

מעלה צלזיוס  1-של כ

בממוצע לכדור הארץ



מהי  

התופעה  

הנראית  

? בתמונה



?"ההתחממות הגלובלית"מהי 

בחלקים  , 19-כינוי להתחממות הנצפית מאז אמצע המאה ה
.גדולים של כדור הארץ

.  מהירה–בעשורים האחרונים , התחממות זו עקבית

'  עלתה הטמפ20-מאז תחילת המאה ה

.מעלה צלזיוס1-של האטמוספרה בעולם ב



?מהו הסיפור של שינוי אקלים

https://www.youtube.com/watch?v=roYHpWnQv2s&ab_channel=%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9A%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94


?מה גורם להתחממות גלובלית



?מה גורם להתחממות גלובלית



(21' ספר עמ)אפקט החממה 

-C18:הטמפרטורה שהייתה בכדור הארץ לו לא הייתה אטמוספרה•

+C15:הטמפרטורה הממוצעת עם האטמוספרה•

ההפרש בין שתי הטמפרטורות נובע  •

,  תחמוצת הפחמן-דו)מנוכחותם של גזים 

במעטפת  ( גזי חממה= ועוד , אדי מים, מתאן

.האטמוספרה–הגזית של כדור הארץ 

הגזים אשר בולעים את  -"גזי חממה"•

קרינת השמש  )קרינת כדור הארץ 

(החוזרת



?מהו הגורם החשוד בהתחממות 

התגברות של אפקט החממה

גזים המרכיבים את  

"  שקופים"האטמוספרה 

,  לקרינה המגיעה מהשמש

חלק ניכר בולעיםאבל 

מהקרינה היוצאת מפני 

קרינה –כדור הארץ לחלל 

מחממים את ולכן , תרמי

.האטמוספירה

גזי חממה



99%

1%
גזים המרכיבים את האטמוספירה

חמצן וחנקן חנקן ומתאן, אדי מים, פחמן דו חמצני

גזי חממה–גזים אלו מכונים 



?מי גורם להתחממות גלובלית

מהם המקורות הגורמים להתגברות של אפקט  
?החממה 

?מדוע



,  גזי החממההיא המקור העיקרי לגידול בכמות פעילות אנושית 

בעיקר כתוצאה משחרור גזים אלו לאוויר בעת שריפת דלקי  

. מאובנים לצורך הפקת אנרגיה וכתוצאה מפעילות חקלאית



מה הגורמים האנושיים לפליטות של גזי חממה  

גז , נפט, פחם( פוסיליים)מאובנים דלקיםהבערת : מ co2פליטת 1.
ארובות בתי חרושת  , גזי המפלט של מכוניות, טבעי בתחנות כוח

אתרי )מטמנות אשפה , אורז, פליטת מתאן מגזים של בעלי חיים2.
(פסולת



שנה8000יערות בראשית לפני 



יערות בראשית כיום



?מהם הגורמים להתגברות אפקט החממה

כך יתגבר  –ככל שאחוז גזי החממה באטמוספרה יעלה 

אפקט החממה המשפיע על התחממות כדור הארץ

וענו על השאלות, התבוננו בסרטון, סרקו את הקוד

?מהם הגורמים להתגברות אפקט החממה .1

?התחזיות ההתחממות לעתיד . 2

?ההמלצות לצמצום אפקט החממה מהן . 3



אופן התחממות האטמוספירה בכדור הארץ

?בכמה מעלות כדור הארץ מתחמם

שנה120מעלה צלזיוס במשך  1בממוצע של 

?בממוצעמה המשמעות התחממות 

האזורים הקרובים לקו המשווה מתחממים פחות והאזורים 
.מעלה צלזיוס1מתחממים יותר מ , הקרובים לקטבים

?מדוע



באחוזים  -שיעור ההחזר של קרינת השמש אל החלל •

. מתוך סך כל הקרינה המגיעה אל כדור הארץ

. %30-השיעור הממוצע של האלבדו בעולם כולו הוא כ•

בגלל ההתחממות הגלובלית חלים בשיעורי האלבדו כמה •

.נבחן שינויים אלה. שינויים חשובים

(18' ספר עמ)? מהו האלבדו



האלבדו



מהי השפעת השינוי באלבדו בקטבים 
?על התחממות כדור הארץ

מעלה צלזיוס1התחממות של יותר מ -בקטבים 

מהי התוצאה של  
?ההתחממות בקטבים



אפשריות של שליליות מהן ההשפעות 
?על האדם -אפקט החממה התגברות

יכולה לגרום ( מעלות1.5-3)העולמית ' אפילו עלייה מתונה בטמפ

:וביניהן , לתוצאות חמורות

.הימיםועליית מפלס המסת שטחי קרח נרחבים בקטבים 1.

כתוצאה מהתפשטות מי הים  עלייה נוספת של פני הימים

.הצפות-('עקב עליית הטמפ)



הפשרת קרחונים



הפשרת שדות הקרח בגרינלנד

מסע במרחבי :  האיור מתוך

,  ח"הוצאת מט, האטמוספירה

2006







נסיגת הקרחונים



, דוגמא להשפעת ההתחממות הגלובלית על מדינות בעולם

בנגלדשעליית מפלס האוקיאנוסים על מדינת 

?  היכן ממוקמת המדינה ביבשת1.

.מזרחית להודו, בנגלדש מצויה בדרום אסיה

.את גובה פני השטח במדינהתאר 1.

מישורי בגובה של     הואהמדינהשלשטחהרוב

.מטר מעל פני הים100–0

מהי השפעת הפשרת הקרחונים על אוכלוסיית  1.

?בנגלדש

ולכןהאוקיאנוסבמייוצףהמדינהמשטח16%

איש אשר      מליון20לכלמחייה שטחלא יהיה

".מהגרי אקלים"יאלצו להגר מארצם 



נוספות של  השליליותמהן ההשפעות 
(המשך)? הגלובלית על האדםההתחמות

.הצפות-עלייה במפלס המים בחופי הים בגדות נהרות. 1

עלייה בתדירות ובעוצמת -הקצנה בתופעות מזג אוויר . 2

:  הופעתם של אירועים קיצוניים
(  טייפון)הוריקן , סופות טרופיות

טורנדו( טייפון)הוריקן , סופות טרופיות. א

סרטון מ +    כתבה ynet

https://www.ynet.co.il/article/H17HMTXcP?utm_source=ynet.app.ios&utm_term=58484140&utm_campaign=general&utm_medium=social


עננים כבדים בזמן הוריקן



הצפות בניו אורלינס

כתוצאה 

"קתרינה"מהוריקן 



, התחזקות עוממת הרוחות הפוגעות בתשתיות תחבורה
, מזון, פגיעה בתשתיות גורמת לבעיות אספקת מים. תקשורת
מהחלללוויןצילום -הוריקן.בריאות



נוספות של  השליליותמהן ההשפעות 
(המשך)? הגלובלית על האדםההתחממות 

.הצפות-עלייה במפלס המים בחופי הים בגדות נהרות. 1

עלייה בתדירות  -הקצנה בתופעות מזג אוויר . 2

:  הופעתם של אירועים קיצוניים

טורנדו( טייפון)הוריקן , סופות טרופיות. א

שינויים בכמויות המשקעים היורדות באזורים שונים הגדלת כמות  . ב

:אחריםבאזורים מסוימים והפחתה באזורים המשקעים 

יותר  -יותר משקעים בזמן קצר, בכמות המשקעים באופן כוללעליה . 1

.  והצפותשיטפונות 

(.התפשטות המדבריות" )מידבור"התגברות תופעת ה. 2

גלי קור, חום-גלי. . 3



התפשטות המדבריות  –ירידה בכמות המשקעים . ב

,"מידבור"התופעת -לאזורים שהיו מדבריים למחצה

.ולכן ירידה במקורות המים



המידבורהשפעת 

.היום, שליש מאוכלוסיית העולם סובל ממחסור במים•

עליה ביותר מפי שתיים בכמות האנשים שיסבלו ממחסור •

.  השנים הקרובות30-במים ב



מהן ההשפעות השליליות נוספות יש  
(המשך)? על האדם להתחממות גלובלית 

גלי קור, חום-גלי. 3

י'פלצגיא , הביא לידיעה



(המשך)אפקט החממה להתגברותהשפעות שליליות 

(מלריה)התפשטות מחלות טרופיות ;התפשטות חרקים טרופיים4.

,  הופעת אלרגיות חדשות;שינויים בזמני הפריחה של צמחים שונים5.

.שיוניים בעונות הגידולים

ירידה  , ח או צמחים רגישים"הכחדת בע: שינוי של בתי גידול טבעיים6.

.במגוון המינים





כיצד משפיעה תופעת  

ההתחממות הגלובלית 

?על ישראל 





האם אנחנו חשים בשינויי  
?אקלים בארץ



אירועיםבמהלך העשור האחרון נרשמו בישראל 
אקלימיים חריגים אשר לא תועדו בעבר מאז תחילת 

הקיץ החם ביותר-191998-במאה ה, המדידות

חודש יולי החם ביותר -2000

410בירושלים עד  

השלג הכבד ביותר בנגב-2000

חודש אפריל טמפרטורות  -2006

(300במישור החוף )שיא יומיות 



שינויים בכמות במשקעים בחודשים המצופים

חודש מרץ יבש עד  : 2006-2004בשנים •

מהממוצע הרב שנתי10%כדי 

בסוף החודש התהפכה המגמה וירדו  •

מילימטר  80-50)גשמים בעוצמות גבוהות 

(ליממה באזור החוף



?מהן השפעות ההתחממות הגלובלית על החיים בישראל ובאזור



לעשותיכולים אנחנואז מה 

כדי להקטין את  

?ההתחממות הגלובלית 



?כדי להקטין את ההתחממות הגלובלית לעשותיכולים אנחנומה 



כדי לעשותיכולים אנחנומה 

?להציל את כדור הארץ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s4NbJyJ7d7LuCe2h-LAWK2ms59XHrlhs


?  מה אפשר לעשות בנושא האקלים
2021ינואר , "הארץ"מתוך עיתון , דרכי התמודדות, כתבה

https://www.haaretz.co.il/nature/climate/EXT.premium-EXT-INTERACTIVE-

1.9368843?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-

alert&utm_campaign=%D7%A0%D7%99%D7%A8%20%D7%97%D7%A1%D7%95

%D7%9F&utm_term=20210111-17:29

טורבינות רוח-? כמה זה ירוק

https://www.haaretz.co.il/nature/climate/EXT.premium-EXT-INTERACTIVE-1.9368843?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=%D7%A0%D7%99%D7%A8%20%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F&utm_term=20210111-17:29
https://youtu.be/pymi6O16GY8


https://youtu.be/J12Uc4g2Y1E

משבר האקלים והחור באוזון, אפקט החממה

https://www.youtube.com/watch?v=roYHpWnQv2s&ab_channel=%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%
AA-
%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9A%D7%9C%D7%9
E%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94

?מה הסיפור הזה של שיוניי אקלים

https://youtu.be/J12Uc4g2Y1E
https://www.youtube.com/watch?v=roYHpWnQv2s&ab_channel=%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9A%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94

