
הנושאים בהם עוסק המרחב  . 'ט–' הינו מרחב חקירה דיגיטלי המיועד לתלמידי כיתות האדםפליקס ו

השפעת  "ו" השפעת האדם על הסביבה"בנושאים מתאימים לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה

כשחקנית מרכזית בשינוי האקלים  היוםתעשיית הבשר מוכרת ". הטכנולוגיה על החברה והסביבה

.ואחראית לפליטות רבות של גזי חממה בעולם ובפגיעה בטבע

.הינה כלי עזר למורה הכולל תיאור כללי והרחבותזוחוברת

?המרחבמטרתמה

עלהחימשקהשפעתבנושאשיעוריםלהעבירלמוריםשתאפשרבאינטרנטנגישהחוויהיצירת•

.האקולוגיתהמערכת

.באינטרנטהחייםבעלישלורווחתםהאקולוגיתהמערכתעלהחימשקהשפעתבנושאתכניםהנגשת•

.האקולוגיתהמערכתעלהחימשקהשפעתבנושאעצמיתלמידהשתאפשרנגישהחוויהיצירת•

לשיעורמקדימותהכנות

?עובדזהאיך

שני הפרקים הראשונים עוסקים בחשיפה לבעיות והפרק השלישי מכיל  , בנוי משלושה פרקיםהמרחב 

כל פרק במרחב מכיל פעילות שונה. הצעות לפתרונות

הקדמה לתלמידים בכיתה

.  היום נצא למסע ביחד עם שתי דמויות פליקס ואדם

.  דיונים וקטעי קריאה, השיעור הולך להיות מורכב מסרטונים

!אני אשמח שתשתתפו בדיונים ותביעו את דעתכם

תרגישו חופשי לשתף

לאחר מכן צפו בסרטון הפתיחה

למורהעזרדף

.   מומלץ להתנסות במרחב לבד לפני השימוש בו בכיתה

.צפייה בסרטונים הינו הבסיס לדיונים בכיתה

.כדאי לעיין בהרחבות ובדיונים האפשריים בחוברת זו

.בסמארטפוןלא מומלץ . מקרן בכיתה או הקרנה בשיחת ווידאו-נדרש אמצעי תצוגה 

.אוזניות/רמקול-נדרש אמצעי שמע 

.נדרש חיבור לאינטרנט



החייםבעליעלוהשפעתוהאקליםשינוי-1פרק 

להקריאלהםשנציעאולתלמידיםנקריא

.דיוןונפתחלכיתה

הגורם לשינוי האקלים הוא הצטברותם של גזי חממה באטמוספירת כדור הארץ

כתוצאה מכך התעשיות השונות , המהפכה התעשייתית עזרה לטכנולוגיה להתפתח העזרת המנועים

המוצרים שאנחנו רוכשים והאוכל  , המכשירים שאנחנו משתמשים בהם.פולטות המון גזים ופוגעות בסביבה

.תשובה שהנושא שלה ימשיך בשקף הבא-שאנחנו אוכלים גם הם פוגעים בסביבה 

להניע את הדיוןאפשריותשאלותהרחבה למורה 

?הסביבהעללהשפיעיכולאוכליםשאנחנוהאוכלאיךרעיוןישלמישהו�

פוגעותהןואיךבסביבההפוגעותפעילויותעללחשובננסהבואו�

המזוןתעשיית•

השאלה המוצגתאתלהקריאהתלמידיםאתהזמינו

הרחבה למורה

כל מה שקשור לגידולתעשיית חיות המשק והדייג

.כולל המזון שהן אוכלות, והאכלת החיות

. אדםמיועדים למאכלמוצרים מן הצומח

עושהשמוצרהדרךכלכלומרשרשרת האספקה וההובלה

בעלאבלמזהםתהליך. לביתינושמגיע עדשלוהייצורמרגע

.הקטן ביותרהאחוז

:הסרטוןנושאי
.ם של גזי החממהמקורמהווההשפעותהמשמעותמה-האקליםשינוי∙
.המהפכה התעשייתית והטכנולוגית, ביותדרךלציידמלקט-האדםהתפתחות∙
הבשרתעשיית∙

התלמידיםעםיחדבסרטוןנצפה

לדיוןהרחבהשאלתתציעהנורהעללחיצה

אילו מעשים ביום יום אנו עושים שעשויים  

?להשפיע על שינוי האקלים

?מה לדעתכם כל אחד מהאיורים מייצג

?מי מזהם יותר

:הסרטוןנושאי
תעשיית המזון מן החי∙
אכילת בשר כמרכיב עיקרי בשינוי האקלים∙



התלמידיםעםיחדבסרטוןנצפה

:הסרטוןנושאי
האקליםבמשברמרכזיחלק-החייםבעליתעשיית∙
באוכלוסייההגידול∙
חייםבעלילגידולהמיועדיםהעולםשטחי∙
יערותשריפת∙

להקריאלהםשנציעאולתלמידיםנקריא

.דיוןונפתחלכיתה

לדיוןהרחבהשאלתתציעהנורהעללחיצה

מי הגורם המשפיע ביותר על השריפות 

?וכיצד השריפות מזיקות לסביבה

שריפת היערות העתיקים נעשתה במרביתה על ידי תעשיית בעלי החיים לשם גידול בעלי חיים וגידול 

.הפחתה של צריכת מוצרים מן החי תמזער את שריפת היערות. חקלאות להאכלת בעלי החיים

להניע את הדיוןאפשריותשאלותהרחבה למורה 

?מי הגורם המשמעותי ביותר בשריפת היערות�

?בשביל מה הורסים את היערות�

סיפורו של מוצר–2פרק 

להקריאלהםשנציעאולתלמידיםנקריא

.דיוןונפתחלכיתה

לדיוןהרחבהשאלתתציעהנורהעללחיצה

באיזה , חוץ מפליטות הגזים אל האוויר

צורות נוספות תעשיית הבשר הורסת את 

?הסביבה

,  המכשירים הרבים, תעשיות המזון משתמשות בהרבה אנרגיה בשביל לתחזק ולהפעיל את כל המפעלים

.בשביל לגדל את החיות ולשנע אותן ממקום למקום

.אין צורך לפרט עליהם הרבה מכיוון שלאחר הדיון מגיעה הרחבה:  תשובות וכיוונים לדיון

התעשייה מייצרת המון פסולת•

רשתות דייג•

ניצול במים•

בזבוז מזון•

להניע את הדיוןאפשריותשאלותהרחבה למורה 

?מה הורסים את היערותבשביל?הבשרמה כולל תהליך ייצור �

?איזה שאריות יש מתהליך הייצור ומה עושים איתם�



פגיעות נוספות במערכת האקולוגית•

השאלה המוצגתאתלהקריאהתלמידיםאתהזמינו

להניע את הדיוןאפשריותשאלותהרחבה למורה 

,  שימוש בפלסטיק. קיימים מרכיבים נוספים המשפיעים על שינוי האקלים עליהם אנו לא דנים בשיעור זה

חומרים אלו נשארים במערכת האקולוגית וחוזרים  . דלק וחומרים נוספים מזהמים את האוויר ואת האדמה

עם זאת חשוב לזכור שזו לא רק עטיפת הפלסטיק . במים שאנו שותים ובאדמה עליה אנו מגדלים מזון

.שעוטפת כמעט כל דבר היום אלא מה הוא המוצר שבפנים ומה השפעתו על הסביבה



התלמידיםעםיחדבסרטוןנצפה

:הסרטוןנושאי
?כיצד עשוי להיראות העתיד∙

עתיד ירוק יותר–3פרק 

להקריאלהםשנציעאולתלמידיםנקריא

.דיוןונפתחלכיתה

לדיוןהרחבהשאלתתציעהנורהעללחיצה

אילו הרגלים שפוגעים בסביבה ביום יום  

?נוכל להפחית או להימנע

נרחיב בנושאים אלו מיד לאחר הדיוןתשובות אפשריות לדיון 

לדעת לקנות דברים שמזיקים פחות לסביבה או כלל לא–קנייה ירוקה 

מאכלים מהחי מזהמים בקנה מידה גדול בהרבה ממאכלים  , עדיפות למאכלים מהצומח–? מה אוכלים

מהצומח

זבל הופך : מיחזור, האפשר במוצרים שעומדים להיזרקהמידתשימוש חוזר : שימוש חוזר–מיחזורלא רק 

מדובר גם על מוצרי אוכל -להפחית שימוש בחומרים מהמים וקנייה ירוקה : הפחתה, לחומר שימושי שוב

אפשר לדבר קצת על מוצרים אלקטרוניים, וגם על ביגוד

להניע את הדיוןאפשריותשאלותהרחבה למורה 

?בואו ננסה לחשוב מה מזיק לסביבה? על איזה נושאים דיברנו עכשיו�

?באילו עוד דרכים נוכל לדאוג לסביבה בריאה יותר�

?אילו פעולות אפילו הכי פשוטות ביום יום נוכל לעשות לקידום עתיד ירוק יותר�

?איך ליצור עתיד ירוק יותר•

קריא ולהשתתףלההתלמידיםאתהזמינו



להניע את הדיוןאפשריותשאלותהרחבה למורה 

או לבצע זאת באמצעות שמש  . ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות ולחשוב על הפתרון הירוק האולטימטיבי

.  במידה והשיעור מתקיים בשיחת ווידאוMentimeter-אסוציאציות או ב

זה השלב לציין בפני התלמידים שגם הם יכולים לחקור את סביבת פליקס ואדם בעצמם ולמצוא את כל 

:הזמינו את התלמידים לחקור את הסביבה וחומרים נוספים. המידע הזה

ספר מתכונים ללא מוצרים מן החי

Simple Happy Kitchen

הזמינו את התלמידים להגדיר שלושה יעדים , סרטון הסיום מכיל דיאלוג בין פליקס ואדם והזמנה לפעולה

.לשנה הקרובה ליצירת סביבה ירוקה יותר

להניע את הדיוןאפשריותשאלותהרחבה למורה 

?ה משהו מהשיעור הזה ורוצה לשתף/מי לקח�

?מה למדת? ה משהו חדש היום/למי למד�

?למי נראה שבכוונתו לשנות את הרגלי היום יום שלו בעקבות השיעור�

סיום

https://www.mentimeter.com/
https://meatlessmonday.co.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A1-%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99.pdf
https://www.simplehappykitchen.com/il
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