
האקלים שלנו
העתיד שלנו

 11 בת  רשת  סדרת  היא  שלנו  העתיד  שלנו,  האקלים 
 ACE - Action for the בהפקת  קצרצרים  פרקים 
בארה"ב  שמושבו  ארגון  זהו   .Climate Emergency
ומטרתו ללמד, להעניק השראה ולעודד בני נוער וצעירים 

להיאבק למען עתידם.

אליהם  ומדברת  נוער  ובני  בבנות  מתמקדת  הסדרה 
הדמויות  בכל  וכלה  הסדרה  ממנחי  החל  העיניים,  בגובה 
בצורה  מעבירה  היא  בה.  והמשתתפות  המרואיינות 
קצרים,  וסרטונים  אנימציה  בעזרת  ובהירה,  תמציתית 
את כל נושא שינוי האקלים, החל מהסיבות והעובדות 
לנקוט  הצופים  של  ובהנעה  לעשות  אפשר  במה  וכלה 

עמדה ולהתחיל לפעול.
הנושא  של  אחר  בפן  מתמקד  דקות(   2-5( קצר  פרק  כל 
ויכול לשמש נקודת פתיחה טובה ללמידה ולדיון בשיעור, או 
לחילופין דרך קלילה לסיים את השיעור ולחזק את המסרים 

שלו.

למצוא 	  תוכלו  הסרטונים  כל  של  הפלייליסט  את 
בערוץ הרשת הירוקה.

נמצאות 	  )הכתוביות  לעברית  מתורגמים  הפרקים  כל 
במערכת יוטיוב תחת כפתור הגדרות(. 

פירוט התכנים:
פרק 	:  הסבר כללי -  מדוע שינוי האקלים הוא הסיפור . 	

של כולנו.

פרק 2: חיים בגדול - על הקשר בין אורח החיים שלנו . 2
לשינוי האקלים ומהי טביעת רגל פחמנית.

מתי . 	  - חמצני  דו  ופחמן  מאובנים  דלקי   :	 פרק 
מאובנים  דלקי  מהם  לאטמוספירה,  פד"ח  משתחרר 
וכיצד נוצרו, השימושים של בני האדם בדלקי מאובנים 

ומה התוצאה. 

פרק 	: פחמן דו חמצני ושינוי אקלים - מהם גזי חממה, . 	
אפקט החממה, הקשר בין רמות פד"ח באטמוספירה 
להתחממות, אילו שינויי האקלים כבר מתרחשים והיכן 

ומי הכי מושפע מהם.

דף למורה
- בפרק זה פוגשים . 5 5: השפעות בעולם האמיתי   פרק 

אקלים,  משינויי  מושפעים  כבר  שחייהם  צעירים  כמה 
אם זו צעירה שמתגוררת בשכונת מצוקה מוכת זיהום, 
שמארגנת  אקטיביסטית  או  חוואים  לשושלת  נצר 

הפגנות.

פרק 	: האם זה אמיתי - מי הם מכחישי האקלים ומה . 	
גורם להם להתעלם מהמדע ומהעובדות בשטח. 

- אם חייזרים היו מסתכלים . 	 	: התמונה הגדולה פרק 
עלינו מהחלל, מה הם היו רואים? ולמה לא כדאי לאבד 

תקווה.

פרק 	: הפתרונות - איך נגמלים מההתמכרות לדלקי . 	
מאובנים באמצעות מעבר לאנרגיות מתחדשות ושינוי 

אורח החיים.

מתחילים . 	 אנשים  העולם  בכל   - התנועה   :	 פרק 
כמה  נכיר  בראשם.  והצעירים  קולם,  את  להשמיע 

צעירים פעילים ונבין , שביחד נוכל לחולל שינוי.

פרק 		:  יוצאים לפעולה - כל שינוי מתחיל בצעד ראשון, . 		
אז מה יהיה הצעד הראשון שלכם? בפרק הזה מזמינים 
יתחילו  שהם  אחד  דבר  על  להתחייב  הצופים  את 
מזמינים  בסרטון  לב,  )שימו  מעכשיו.  אחרת  לעשות 
ולסמס את ההתחייבות  את הילדים להוציא טלפונים 
לבקש  תוכלו  אתן.ם   .ACE לארגון  במקום  בו  שלהם 
מהתלמידים לכתוב את ההתחייבות שלהם על פתק, 

על הלוח או בכל דרך אחרת שמתאימה לכן.ם(. 

- לאיזה צד נפנה - לבורות, . 		 פרק 		: זה בידיים שלכם
פחד ושנאה או לתקווה, אכפתיות ופעולה? פרק סיכום 
וחצי( שמשאיר אותנו עם השאלה, מה  )דקה  קצרצר 

נבחר לעשות בקשר לשינוי האקלים. 
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