


כך יראה העתיד הקרוב שלנו

?מה זה קשור אלי

בר
במ

נו  פתיחתCOP27

ועידה בינלאומית  
של נציגים  

ממדינות העולם  
.בנוגע לאקלים

השנה היא  
מתקיימת  

.במצרים

בר
במ

נו בחירות •
כלליות 
בישראל

בר
טו

וק
א מצעד האקלים

צעידה משותפת  
של אלפי אזרחיות 
ואזרחים בקריאה  

למקבלי 
ההחלטות לפעול 

בנושא שינויי 
.האקלים

היום



..."ת/מי אחראי"בואו נשחק במשחק  

ת/תכף תסובבו גלגל ותגידו מי אחראי
שיוצאעל מה 

לחצו על הלינק להפעלת המשחק

https://wordwall.net/resource/36287276
https://wordwall.net/resource/36287276


?עוד משחק



אבל עם  “ ...ת/מי אחראי"שוב משחק  
.שאלות קצת יותר קשות

ת/הפעם תהפכו קלפים ותגידו מי אחראי
.על מה שיוצא

לחצו על הלינק להפעלת המשחק

https://wordwall.net/resource/36287447


בהתחלה הזכרנו את מצעד האקלים וגם ועידת  
?במה מדובר. האקלים הבינלאומית במצרים

השריפה גורמת לשחרור של גזים  

.שנקראים גזי חממה

גזי החממה גורמים להתחממות כדור 

.הארץ

התחממות כדור הארץ גורמת לשינויים 

.באקלים שלנו

בעיקר  (נפט וגז , האנושות שורפת פחם

).לצרכי חשמל ונסיעה ברכבים

:המדענים והמדעניות אומרים לנו



?אז מה עושים

:למשל. יש פעולות שמדענים ומדעניות ממליצים לנו לעשות בקשר לשינויי האקלים

:כדי לשפר את החיים שלנו בקיץ ובחורף

כדי שיהיה לנו –נטיעת עצים /יצירת צל ברחובות
פחות חם ללכת ברחוב בקיץ

 כדי שיהיו פחות הצפות  –שיפור תשתיות הניקוז
בחורף

 לשמירה על -שמירה על שטחים פתוחים וטבעיים
הטבע וכדי שגשמים יחלחלו בהם ולא יציפו את 

הערים

לשפר את מצב להפחית פליטות גזי חממה וכדי 
:האקלים

מעבר לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים ונקיים

אופניים וכד, מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית'



“...ת/מי אחראי"משחק  אחרון של 
.עם שאלות מורכבות

.הפעם נענה על זה כולנו ביחד

לחצו על הלינק להפעלת המשחק

https://wordwall.net/resource/36288035


...ועכשיו

.בואו נראה אם גם אנחנו יכולים להשפיע על המקרים שהופיעו קודם

:כל קבוצה מקבלת קלפים וממלאת את הטבלה הבאה
?ה להשפיע/האם גם אני יכולהמקרה

)לא/כן(
?כיצד
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