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 .1ה ק ד מ ה
פרויקט האקלים הושק בשנת  2017במטרה לחבר תלמידים ברחבי העולם ולאפשר להם לדון ,ליצור ולשתף
ממצאים ופתרונות באופן מקוון .כמשתתפים בפרויקט ,מורים ותלמידים מחליפים חוויות ותובנות מקומיות,
מה שהופך את הלמידה לגלובלית ואותנטית .במהלך השנים הקודמות התלמידים הגו פתרונות ונקטו
בפעולות ברמה המקומית ,תוך שהם תורמים לשיח העולמי ולזעקה על חשיבות הפעולה לשינוי האקלים.
תכנית לימודים זו נועדה לתת למורים מספיק רקע והקשר כדי שיוכלו להדריך את תלמידיהם במסעם
בפרויקט.
למורים ברחבי העולם התברר כי זה לא רק נושא מפתח עליו התלמידים להוטים לדעת יותר ,אלא גם נושא
שסביבו הם רוצים לפעול .הם רוצים לחקור נושאים סביבתיים אחרים ,כגון זיהום ,אובדן המגוון הביולוגי
ומחסור במים ,ולהבין את הקשרים ביניהם.

המטרה שלנו
המטרה העיקרית שלנו היא לטפח אזרחים גלובליים בעלי הבנה עמוקה של העולם בו הם חיים ,מוכנים
לפעול למען עולם טוב יותר .אנשים יצירתיים ,אמפתיים ,משתפים פעולה ואוהבים לפתור בעיות .תלמידים
עתירי עתיד  ...ומורים מתאימים!

מטרת תכנית הלימודים הזו
מטרת התוכנית לתת הקשר ורקע למורים כדי שיוכלו לכוון את תלמידיהם בכיוון הנכון ,להגיב בביטחון
לפניותיהם ולהנחות את דיוניהם .התוכנית לא נוצרה כדי ללמד באמצעותה בהרצאה ,בפרונטליות ,או
לחלוקה לתלמידים.
אנו אכן מבינים שגיל התלמידים ,כלומר קהל היעד שלך ,תרבות ואפילו פוליטיקה עשויים להשפיע על
האופן שבו תצטרך ללמד על אקלים וסביבה ,ובכל זאת החלטנו לעמוד בתוכנית לימודים אחת .אנו מדגישים
כי בעוד תלמידים מגיעים מרקע שעשוי להיות מושפע מגורמים מפורטים אלה ,המידע בתוכנית הלימודים
הזו הוא עובדה מדעית והוא נועד להיות מהימן באופן כללי.

טכנולוגיה ופדגוגיה
 COVID-19הדגיש את תפקיד שהטכנולוגיה ויכולתה להשגת חינוך איכותי .הטכנולוגיה מאפשרת לנו
לעשות יותר מאשר להחליף עט ונייר; זה מאפשר לנו לחבר בין תלמידים ומורים מכל פינה בעולם .פדגוגיה
היא חלק מכריע בתהליך זה .אנו מאמינים כי ישנן דרכים טובות יותר ללמד על אקלים וסביבה מאשר
תלמידים הצורכים הרצאות .בקשת התלמידים לשנן הגדרות וסטטיסטיקה על שינויי אקלים עשויה להיות
לא הדרך הטובה ביותר לבנות את הבנתם עד כדי כך שהם יכולים ליישם ידע כזה בחייהם .לכן החלטנו
להקדיש פרק אחד לעניין חשוב זה.
התלמידים נוקטים פעולה וגורמים לשינוי ברחבי העולם .תלמידים שתלו עצים ,פיתחו עגלות מונעות
סולאריות ,ניקו חופים ,מחזרו ,המציאו מזוודות סולריות ,פיתחו מתכונים חדשים לביו-פלסטיקה ,נפגשו עם
ראשי ממשלה ,הביאו שינוי לאומי עם "נקודות ירוקות" ועוד!

שאלות והערות? יש לשלוח לkoen@takeactionglobal.org :

תוכנית לימודים זו היא חלק מפרויקט אקלים ,חוויה של שישה שבועות החל מה 28-בספטמבר  2020ומטרתה
לערב יותר מ  1,000,000-תלמידים ביותר מ  100מדינות.
אתר האינטרנט שלנו  www.climate-action.infoיציג את כל ההישגים השבועיים של התלמידים שלנו.

תוכנית לימודים זו ופרויקט האקלים נוצרים ומתואמים על ידי Take Action Global. TAG inc.
עמותה ) 501ג(  3הרשומה בפלורידה ,ארה"ב.

WWFהוא הארגון העולמי המוביל לשימור חיות בר ומינים
בסכנת הכחדה ,הפועל בכמעט  100מדינות ברחבי העולם.
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"שינויי אקלים הם אמיתיים .בכל רחבי העולם דפוסי האקלים משתנים ומשפיעים על אנשים ,בעלי חיים
וסביבה .כדי להתמודד עם המשבר הגובר הזה עלינו לנקוט בפעולה .עלינו לשנות מחשבות" .
ד"ר ג'יין גודול , DBE,מייסדת מכון ג'יין גודול ושליח השלום של האו"ם.
"חינוך הוא המפתח לשינוי התנהגות התלמידים והחשיבה שלהם .לשם כך עלינו להבין כי תלמידים יכולים
לעשות כל כך הרבה יותר מאשר לשנן עובדות על אקלים וסביבה .יש להם יכולת להמציא פתרונות בעולם
האמיתי ולנקוט בפעולה למען עולם טוב יותר"  .קון טימרס ,מייסד פרויקט אקלים אקלים
"כשאנחנו רואים את הפעולות הנחוצות להגנה על כדור הארץ שלנו ,אנו יכולים לחפש תלמידים להוביל את
הדרך .דור חדש זה מתקדם בעיסוק באקלים ומשפיע על הדיאלוג הבינלאומי בנושאים ומדיניות חברתית.
באמצעות רשתות ומסרים משכנעים של סולידריות וחוסן ,פעילים צעירים אלה לוקחים מטרות מעבר לכיתה
למדיה החברתית ,לרחובות העיר ולמדרגות בנייני הממשלה .על ידי השתלטות על סיפור עולמם ועל זה שהם
רוצים לעתידם ,הם מושכים אנשים בעלי דעות דומות ומשנים יחד את הנרטיב סביב הנושאים החשובים
להם .צעירים אלה ,כאזרחי העולם ,מדגימים כי אדם יכול להשפיע באופן חיובי על האקלים והסביבה .הם
אדירים וחסרי פחד ומשמשים כקולות של תקווה; וכל העולם צופה בהם" .
ג'ניפר וויליאמס ,מייסדת שותפהTake Action Global
"שינויי אקלים הם האתגר הסביבתי הגדול ביותר שעמד בעולם אי פעם ואנו יכולים לנקוט בצעדים פעילים.
מה שלא יקרה בעשור הבא ,העתיד ייראה שונה מאוד ,וחיוני שצעירים יהיו מוכנים לעתיד ,וייתנו להם
האפשרות לעצב את העולם שירשו .זה כולל הבנה כיצד עלינו לעבוד עם הטבע אם אנו רוצים להשיג עולם
בריא ובר קיימא" .ססילי ייפ ,רכזת חינוך גלובלי.WWF ,
"עלינו לחנך את הלומדים בכל הגילאים על הגורמים לשינוי האקלים ,ההשפעות של שינויי האקלים ומה אנו
יכולים לעשות בכדי למתן את ההשפעות של שינויי האקלים .עלינו ללמד קהילות המושפעות כיצד הן יכולות
להתמודד ולהסתגל לשינויי האקלים .עלינו לחנך את הלומדים בבתי הספר על שינויי אקלים כדי שיוכלו
לפעול בבתי הספר ובקהילותיהם .עלינו לחנך את בני הנוער להבין את שינויי האקלים וכיצד הם יכולים
להתאים ולפתח חידושים בפתרונות חכמים אקלימיים שיכולים בתורם ליצור לעצמם מקומות עבודה ירוקים.
עלינו להבטיח שהנוער יהפוך לקול חזק יותר לשינויים באקלים .הם יכולים לעשות זאת רק אם הם מבינים
את שינויי האקלים ,את השפעותיהם ומה ניתן לעשות" .
ציפורה מוסיוקי ,רכזת תוכנית  ESDאזורית ,אזור אפריקה WWF
"האתגרים העומדים בפני העולם עקב שינויי אקלים ואובדן המגוון הביולוגי הם מרתיעים ,אך חיוני שצעירים
הגדלים בתקופת משבר זו לא ירגישו חסרי אונים ,אלא יתמקדו במשימה לעצב עולם החי באיזון .עם הטבע.
מכיוון שהעולם עובר מדרכי חיים ועבודה שאנו יודעים שלא ניתן לקיימן לנצח לעתיד חדש ,בר קיימא ,אפס
פחמן ,יהיו הזדמנויות לצעירים שיש להם את הכישורים ,הידע והנחישות להוביל את הדרך .אם אנשי חינוך
יציידו אותם כראוי ויעניקו להם השראה בתחושת הפוטנציאל שלהם ,עתידם יכול להיות כזה בו הם יכולים
לשגשג  -ולא רק לשרוד" .
מאט לארסן-דאו ,מנהל חינוךWWF-UK ,

 .2ה ב נ ת ש י נ ו י י א ק ל י ם
אנו שומעים רבות על שינויי אקלים ,אך מה הם? בפרק זה תלמד את ההגדרה המדעית של שינויי אקלים,
כיצד אנו יודעים שהם מתרחשים ומה המשמעות כאשר אנו אומרים כי אנו עומדים כעת במצב חירום
אקלימי.

לעשות סדר בבלבול
עדיין יש הרבה בלבול סביב שינויי האקלים .מונחים רבים מתערבבים ואנשים לא מבינים את עקרונות
הליבה .תכנית לימודים זו אינה מסתמכת על ציטוט עובדות ,היא שמה את המיקוד בהבנת ה'למה
'שמאחורי משהו .גישה חשיבה ביקורתית זו תהיה קלה יותר לתקשורת לתלמידים ותקל עליהם יותר להבין.

ה ת ח מ מ ות כ ד ו ר ה א ר ץ ל ע ומ ת ש ינ ויי א ק ל י ם
התחממות כדור הארץ היא ההתחממות ההדרגתית של האטמוספירה של כדור הארץ ,האוקיאנוסים
והשטח .כדי להבין את זה ,אתה צריך לדמיין את כדור הארץ בטמפרטורה עולה ועולה ,ולא רק אזור אחד.
ההתחממות נגרמת על ידי כניסת גזי חממה לאטמוספירה ממקורות שונים .באטמוספרה הם לוכדים חום
ואור מהשמש ,ממש כמו חממה גדולה .כך הדברים מתחילים להתחמם.
אמנם ראינו כמה שינויים טבעיים לאורך זמן ,אך הם קטנים יחסית .השינויים הגדולים ביותר היו בתקופה
האחרונה והם תוצאה של פעילות אנושית.
שינוי האקלים הוא שינוי בדפוסי מזג האוויר לטווח הארוך שנגרם )במקרה זה( על ידי התחממות כדור
הארץ .המשמעות היא שינוי בתנאי החיים ,ולא רק שינוי בטמפרטורה .להתחממות כדור הארץ יהיו תוצאות
ישירות על אזורים שכבר חמים ,ובאזורים אחרים ,לחום יש השפעה קשה על דפוסי מזג האוויר.

עקב שינויי האקלים ,דפוסי מזג האוויר יהפכו לקיצוניים יותר ובלתי יציבים .אנו כבר חווים שינויי אקלים; יש
לנו קיץ אינטנסיבי יותר ,חורפים קשים יותר ואירועי מזג האוויר הנובעים מכך.
ככל שההתחממות הגלובלית גוברת ,כך גדלות ההשפעות של שינויי האקלים.
אקלים משתנה הוא חדשות רעות לחיים על הפלנטה שלנו .אקלים יציב מסייע ליצורים חיים לשגשג מכיוון
שיש להם זמן להסתגל לאורך שנים רבות לתנאים בהם הם חיים ,עד שתכונותיהם והתנהגויותיהם
מושלמות לתנאים אלה .אם האקלים משתנה מהר יותר מכפי שהם יכולים להסתגל לתנאים החדשים זה
יכול להוביל לכך שמינים כבר לא יוכלו לשרוד באותו המקום.
פאנל בינלאומי של מדענים המכונה הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים ) (IPCCפרסם מחקר המפרט
מה ההתחממות הגלובלית תעשה לכדור הארץ שלנו ,והם השתמשו במעלות צלזיוס כדי להראות מה יקרה
במונחים אמיתיים .ככל שהוא מתחמם ,כך ההשפעות גרועות יותר.
אנו מנסים להגביל את ההתחממות הזו לעלייה של  1.5מעלות צלזיוס .זהו יעד עבורנו ,על מנת להגן על
הסביבה המקיימת אותנו .שינוי של  2מעלות יהיה הרסני עבור הפלנטה שלנו ...
כרגע השינוי בדרך ל 4-מעלות צלסיוס.

מ ז ג א ווי ר ל ע ו מ ת א ק ל י ם
המושגים של אקלים ומזג אוויר מעורבים לעתים קרובות אצל אנשים ואז חושבים ששינוי במזג האוויר הוא
עדות נגד התחממות כדור הארץ .אז הנה הגדרה מהירה של כל אחד מהם לעזור.
● מזג האוויר הוא האופן שבו אנו מדברים על שינויים לטווח הקצר באווירה .כך מרגישים בני האדם את
סביבתם .זה יכול להתייחס לגשם ,שלג ,כיסוי עננים ,לחות ומצבים רבים אחרים שאנו מכירים .זה יכול
להשתנות במהירות ולהיות קשה לחיזוי בגלל אופיו ההפכפך .
● אקלים מתייחס למגמות ארוכות טווח של מזג האוויר באזורים ספציפיים .באזורים שונים יכולים להיות
אקלים ייחודי )אזורי חוף ,מדבריות( .אקלים נמדד בדרך כלל יחידות זמן שנעות בין עשרות שנים ,או מאות
אלפי שנים.
מזג האוויר הוא מה שאנו חווים מיום ליום או משבוע לשבוע .גשם ,רוח ,גלי קור וגלי חום הם כל מזג אוויר.
מזג האוויר מושפע מהמון גורמים אטמוספריים ויכול להיות קשה לחיזוי .בשנה אחת עשויה להיות מזג
אוויר שונה מאוד מהשנה הבאה ,אך הדבר אינו מראה שינוי מובהק באקלים .לכן יתכן שיהיה לנו חורף קר
מהקודם ,בעודנו נמצאים בתקופה של שינויי אקלים בה הפלנטה מתחממת.
מאז המאה ה 18-מדענים עוקבים ומתעדים את מזג האוויר ,ורישומים אלה מראים לנו שהאקלים משתנה;
הפלנטה שלנו מתחממת.

ג זי ח מ מ ה
גזים הלוכדים חום באטמוספירה נקראים גזי חממה .כאשר קרני השמש עוברות באטמוספירה שלנו ,גזים
אלה יכולים להגביר את השפעת החום הזה ,ממש כמו בית ירוק לצמחים .אנו מתייחסים להשפעה האישית
של גזים אלה כאל פוטנציאל ההתחממות הגלובלית שלהם )קיצור באנגלית .(GWP
שני גזי הבית הירוק החשובים ביותר שיש לדעת עליהם הם:
●פחמן דו חמצני  (CO2):פחמן דו חמצני חודר לאטמוספירה באמצעות שריפת דלקים מאובנים )פחם ,גז
טבעי ונפט( ,פסולת מוצקה ,עצים וחומרים ביולוגיים אחרים ,וכתוצאה מתגובות כימיות מסוימות )למשל
ייצור מלט( .פחמן דו חמצני מוסר מהאטמוספרה )או "מועבר"( כאשר הוא נספג על ידי צמחים כחלק
ממעגל הפחמן הביולוגי.
●מתאן  (CH4):פליטת מתאן הפכה חשובה מאוד ככל שאנו למדים על התזונה שלנו .זה נובע מבעלי חיים
ושיטות חקלאיות אחרות ועל ידי ריקבון פסולת אורגנית במזבלות פסולת מוצקה עירונית .כשבעלי חיים
לועסים דשא ומגהקים או נושמים הם משחררים מתאן לאוויר .ובעוד יש פחות פליטת מתאן מאשר פליטת
פחמן ,לפליטת המתאן יש  GWPגדול בהרבה .זה אומר שבמקרה זה לכמות קטנה יכולה להיות השפעה
גדולה הרבה יותר.
פחמן הוא למעשה אלמנט נפוץ מאוד שאפשר למצוא בכל דבר החל מסלעים ,אוכל ואפילו אצלנו! החיים
שלנו מבוססי פחמן .זה לא אלמנט רע ,אך למרבה הצער בגלל פעילות אנושית ,הוא קיים באווירה שלנו
בריכוזים גבוהים יותר ממה שראינו אי פעם.

העלייה בפחמן באטמוספירה שלנו היא משריפת דלקים מאובנים .כל זה התחיל במהלך המהפכה
התעשייתית כשגילינו בעירה שיצרה אנרגיה ,אז התחלנו לשרוף פחם ונפט כדי להניע רכבות ולהניע את
המפעלים שלנו .אנו משתמשים בדלקים מאובנים לייצור חשמל ולחימום וקירור בתים.
דלקים מאובנים מיוצרים מפחמן ישן מצמחים ובעלי חיים שמתפוררים במשך מאות מיליוני שנים .חומר
מתפורר זה מתעבה ומתקבץ יחד ונוצר בשל החום העצום בתוך מעטפת כדור הארץ.
לא רק שריפת דלקים מאובנים גורמת לשחרור חמצן לאטמוספירה ,הם יכולים גם להשתחרר מהשמדת
משאבי טבע שעלולים לאגור הרבה פחמן .זה יכול לקרות גם בגלל כריתת יערות.
ביצות שנחפרות ,יערות שנהרסו ואפילו התכת קרקעות קפואות )פרפרוסט( יכולות לשחרר כמויות אדירות
של גז חממה לאטמוספירה.
משאבי טבע אלה כמו עצים וביצות הם הדרך הטובה ביותר להוציא פחמן מהאטמוספרה וללכוד אותו
באדמה .עלינו להחזיר אותו למקום ממנו הוא בא  -אנו מכנים משאבים טבעיים מסוג זה פתרונות מבוססי
טבע .הם לוקחים את הזיהום שיצרנו ,והם סופגים אותו כך שהוא לא יכול להשפיע עלינו.

מ ח זו ר י ם ט ב ע יי ם ל ע ומ ת ה ש פ ע ה א נ וש ית
האקלים שלנו נמצא תמיד במצב של שינוי ועובר מעגלים של שינוי טבעי שיכולים לקרות בטווח הקצר
)למשל עונות השנה( ובטווח הארוך באמת )למשל עידני הקרח(.
על פני כדור הארץ שלנו יש אקלים יציב יחסית במשך  10,000השנים האחרונות .השינויים הוגבלו
לווריאציות אקלימיות קטנות יותר .זו תקופה יציבה זו שאפשרה לבני אדם לפרוח  -בהסתמך על גשמים
עונתיים ושינויי טמפרטורה כדי לשכלל טכניקות חקלאיות יצרניות.
מחזורים טבעיים אלה אינם עוד הגורם הדומיננטי אלא הוחלפו במחזורים המושפעים על ידי האדם.
התרשים שלהלן מציג את גבולות ה CO2-בהקשר היסטורי .הקטע האחרון בצד ימין מראה את עליית
ה CO2-באטמוספירה מאז המהפכה התעשייתית .זוהי עלייה חסרת תקדים שמתאימה בצורה ישירה
לתיעוש של כדור הארץ באמצעות השפעה אנושית.
חרגנו מהמחזורים הטבעיים שלנו ויוצרים מחזורים מלאכותיים .לכן סולם הזמן הגאולוגי הנוכחי הזה נקרא

אנתרופוקן ).(Anthropocene

ההשפעה שלנו
ת ק ופ ה ח דש ה
כיום הפלנטה שלנו עומדת בפני האתגרים הגדולים ביותר שלה אי פעם  -וזה בגללנו .הפעילות האנושית
משנה את כל חלקי כדור הארץ שלנו .שינויים אלה כה גדולים עד שמדענים אומרים שנכנסנו לעידן חדש -
עידן האנתרופוקן ,שפירושו "עידן בני האדם".
בני האדם קיימים רק  200,000שנה ,קטע זמן זעום בהשוואה ל  4.6-מיליארד שנות ההיסטוריה של כדור
הארץ שלנו .ואולם באותה תקופה הייתה לנו השפעה גדולה יותר על הפלנטה שלנו מכל מינים אחרים -
וההשפעה שלנו גוברת .התפשטנו כמעט לכל חלקי כדור הארץ ,כרתנו יערות כדי ליצור אדמות חקלאיות
ועם הזמן התמקמנו בערי ענק .שינויים טכנולוגיים הובילו לצמיחה של תעשיות וכעת אנו צורכים יותר
משאבי כדור הארץ מאי פעם.
פעולותינו הובילו לשינויי אקלים ,כאשר אנו ממשיכים לשרוף כמויות עצומות של דלקים מאובנים ,תוך
שאיבת פחמן דו חמצני לאטמוספירה של כדור הארץ.

ע ם ה פ נים ל ע ת יד
בעידן חדש זה אנו עומדים בפני בחירות מוחלטות .האם אנו ממשיכים לקחת יותר מכוכב הלכת שלנו
ומסכנים את הישרדותו .אך זו יכולה להיות גם תקופת הזדמנויות .אנו מבינים מה קורה וכיצד אנו יכולים
לשנות את הדרך בה אנו חיים בכדי לעצב עתיד טוב יותר לכדור הארץ שלנו ,שבו בני אדם יכולים לשגשג
לצד הטבע .על ידי בחירה נכונה כעת אנו יכולים לטפח את איכויותיו המיוחדות של הפלנטה ולהגן על כדור
הארץ לדורות רבים.
שינויי אקלים יכולים וקורים באופן טבעי ,אולם חירום האקלים הנוכחי נגרם על ידי בני אדם .ההתחממות
הגלובלית מתרחשת בקנה המידה ובמהירות שהיא נובעת מפעילות אנושית .זה קורה מהר מדי מכדי
שחיות ובני אדם יסתגלו .מינים מסוימים נודדים או מסתגלים לתנאים החדשים ,אך רבים אחרים פשוט
יורדים או הולכים להכחדה.
סרטון נאסא המציג את האצת הטמפרטורות העולמיות:
https://www.youtube.com/watch?v=SWPzGo_C010

נק וד ת מ ש ב ר
מצב החירום הנוכחי הוא בעיקר בשל שלוש פעילויות אנושיות:
 .1שריפת דלקים מאובנים
מאז תחילת המהפכה התעשייתית בסוף המאה ה  ,18-הפיתוח האנושי מונע על ידי מדינות מערביות
מפותחות המפיקות ושורפות דלקים מאובנים כמו נפט ,פחם וגז  -חומרים עשירים בפחמן שנוצרו מצמחים
ובעלי חיים שמתו מזמן .שריפת אלה שיחררה כמויות אדירות של פחמן דו חמצני ) (CO2לאטמוספירה .ככל
שהתיעוש התפשט ברחבי העולם נדרש יותר ויותר כוח .אפילו התפשטות הדיגיטציה מעורבת מכיוון
שנדרש כוח למחשבים ולאחסון נתונים .אנו רואים רמות  CO2גבוהות יותר ממה שהיו מזה  800,000שנה .
CO2הוא גז חממה ,ולכן זהו גורם עצום להתחממות כדור הארץ.
 .2כריתת יערות
יערות חשובים לכדור הארץ מכיוון שהם סופגים כמויות אדירות של פחמן מהאטמוספירה ומשחררים חמצן
שאנו צריכים לנשום .בני אדם כבר השמידו מרחבי יער עצומים לקציר עצים ולפינוי שטחים לחקלאות,
וכריתת יערות )הרס יער( נמשכת בקצב מחריד .השמדת יערות משחררת פחמן דו חמצני ,תוך הפחתת

היכולת של כדור הארץ שלנו לתפוס פחמן מהאטמוספרה .צפו בקליפ זה כדי ללמוד עוד מדוע כריתת יערות
היא בעיה כה גדולה עבור הפלנטה שלנו:
האמזונס גוססhttps://www.ourplanet.com/en/video/the-amazon-is-dying :
 .3הרס המגוון הביולוגי
האקלים לא רק מספק את התנאים שבהם החיים פורחים  -הוא פועל גם הפוך מכיוון שפעולות היצורים
החיים עוזרות לשמור על יציבות האקלים .פעילות אנושית )ציד ,הרס בתי גידול ,זיהום וכו '( גרמה לירידה
של  60%באוכלוסיות חיות הבר בתוך  50שנה בלבד ,ואם ירידה זו תימשך ,מערכות אקולוגיות רבות לא
יוכלו למלא את חלקן בתמיכה בחיים  -כולל אותנו.

רק כמה מעלות...
כיום כדור הארץ חם בכ 1-מעלות צלזיוס מלפני  100-150שנה .זה אולי לא נראה כמו הרבה  -אחרי הכל,
אנו מתמודדים עם תנודות טמפרטורה גדולות בהרבה מדי יום ,אך עבור כדור הארץ עליית הטמפרטורה
הממוצעת הזו משמעותית למדי .בואו נבדוק מדוע.
ראשית ,מדובר בערך בעליית הטמפרטורה הממוצעת ברחבי העולם .עובדה מכרעת .פירוש הדבר שחלקים
מסוימים בכדור הארץ התחממו ליותר מ  1.1-מעלות צלזיוס ואחרים חוו פחות התחממות .ההתחממות
הגלובלית בקטבים מהירה פי  4בהשוואה להתחממות הגלובלית סביב קו המשווה ,ומהירה פי שניים
מההתחממות הגלובלית הממוצעת .ישנם גם הבדלים בין חצי הכדור הצפוני לדרומי .לדוגמא ,חצי הכדור
הצפוני מתחמם מהר יותר מחצי הכדור הדרומי מכיוון שיש יחסית יותר קרקע בחצי הכדור הצפוני ,ואדמה
פשוט מתחממת מהר יותר ממים.
שנית ,שינויי אקלים בעבר מלמדים שמספיקים כמה מעלות בכדי לשנות את כדור הארץ ללא הכר .לדוגמה,
הטמפרטורה העולמית הממוצעת בתקופת קרח הייתה בקושי נמוכה ב 4-עד  6מעלות צלזיוס מהיום .עם
זאת ,זה הספיק כדי להמיר כל כך הרבה מים לשלג וקרח שגובה פני הים היה אז נמוך בלפחות  120מטר
לעומת היום .זה עיצב מחדש באופן דרסטי את מפת העולם.
באירופה ,למשל ,האיים הבריטים לא היו איים .הם היו מחוברים לאירופה באמצעות גשר יבשתי והיו חלק
מיבשת אירופה .צורת אדמה עצומה זו הייתה אידיאלית ליונקי מרעה גדולים כמו ממותות ,קרנפים צמריים,
סוסי ערבות ואיילים ענקיים .מי שהיה חוזר עם מכונת זמן ,למשל מלפני  22,000שנה )= שיא עידן הקרח
האחרון( ,לא יזהה כאן כלום .הכל היה שונה בתכלית .והכל בטמפרטורה ממוצעת עולמית נמוכה יותר .אם
היינו לוקחים את האקלים שהתחמם כבר ומעלים אותו ב 4-עד  6מעלות צלזיוס ,היינו משנים בצורה
דרסטית את פני כדור הארץ..
בנוסף לצמחים ובעלי חיים ,האוקיאנוסים מושפעים קשות מהמהירות הגבוהה בה פולטים בני אדם גזי
חממה לאטמוספירה.
שליש מכל פליטת ה CO2 -מאי פעם נקלטת באוקיאנוסים שלנו .ללא פעולה זו ,הפלנטה שלנו תהיה חמה
באופן דרמטי ממה שהיא עכשיו ,אך המסת  CO2במי האוקיאנוס גורמת לאוקיינוסים להתחמם .משמעות
הדבר היא שהמים נהיים קשים יותר עבור הצמחים ובעלי החיים החיים בהם ,כך שאלמוגים מתחילים

להלבין ובעלי חיים נאלצים לנוע או להיות מושפעים .החמצת האוקיאנוס בעשורים האחרונים מהירה פי
מאה לעומת  55מיליון השנים האחרונות.
האוקיאנוסים מעכבים משמעותית את השפעות ההתחממות הגלובלית מכיוון שהם סופגים כמות
משמעותית מהחום הנוסף .בדיוק כמו שסיר מים לא מתחיל רתיחה מיד ,כך לוקח לאוקיינוסים זמן
להתחמם .האוקיאנוסים שלנו מורכבים מזרמים מורכבים של מים קרים וחמים שמתערבבים ויוצרים זרמים
המשפיעים על דפוסי מזג האוויר .מים מתחממים אלו ייצרו כתוצאה מכך מזג אוויר חדש ,חזק וקשה יותר.
האוקיאנוסים המתחממים לא רק משפיעים על מזג האוויר ,אלא גם על הדגים החיים בתוכו  -והדייגים
שמספקים את האוכל שלנו.

שינויי אקלים ואובדן מגוון ביולוגי
https://www.ourplanet.com/en/video/what-is-biodiversity/

שינויי אקלים לא היוו גורם גדול לירידת המגוון הביולוגי עד לנקודה זו ,אולם מדענים רואים כעת את
ההשפעות של עליית הטמפרטורות על חיות הבר וברור שמינים רבים יתמודדו עם בעיות בשנים הבאות עם
עליית הטמפרטורות .מינים שרגילים לתנאים מסוימים מעבירים את מרעיהם ובמקרים מסוימים בהם אינם
מסוגלים לעשות זאת ,הם נאבקים לשרוד את השינויים בבית הגידול שלהם.
הדבר החשוב לציין הוא כי המגוון הביולוגי הוא כשלעצמו בעל בריתנו החשוב ביותר בייצוב האקלים.
מערכות אקולוגיות בריאות ממלאות תפקיד מרכזי בספיגה ונעילה של הפחמן וככל שאנו הורסים בתי גידול
וגורמים לירידה באוכלוסיות חיות הבר אנו מקשים על האטת שינויי האקלים והטבע ואנשים הופכים
לפגיעים יותר להשפעותיו.
דו"ח החיים על כדור הארץ של ה WWF-מ 2020מגלה כי אוכלוסיות חיות הבר צנחו בממוצע ב  68%-מאז
 .1970הדבר נובע בעיקר מפעילות אנושית  -במיוחד הרס בית הגידול לפינוי קרקע לייצור מזון ,ודיג לא בר-
קיימא באוקיאנוסים.
יערות ואוקיאנוסים חשובים במיוחד במאבק נגד שינויי האקלים.
סרטון קצר על הקשר בין המגוון הביולוגי לשינויי אקלים:
https://www.youtube.com/watch?v=osXiN2uqp1M&feature=youtu.be

יערות
יערות בריאים שואבים פחמן מהאטמוספרה כמו  CO2ונועלים אותו בעצים ובאדמה.
שינויי אקלים מגדילים את הסיכונים לשריפות של יערות ומזיקים פולשניים ,ופוגעים במיוחד ביערות
הנהרסים בפעילות אנושית.
אוקיאנוסים
במערכת אקולוגית באוקיינוס משגשגת ,פחמן נשאב מהאטמוספרה על ידי פיטופלנקטון ,המאוחסן
בביומסה של חיות בר ,ואז שוקע לקרקעית האוקיאנוס כקקי ופסולת.
שינויי אקלים מאיימים על בתי גידול מרכזיים החיוניים לקיום מערכות אקולוגיות באוקיאנוס  -כמו שוניות
אלמוגים.
העולם עולה באש
מדי שנה מדווחים על שריפות נוספות ברחבי העולם ,שההורסות שטחים עצומים של בתי גידול טבעיים
כולל יערות הגשם של האמזונס ויערות השיח אוסטרלי ,ומהווים איומים על בני האדם וחיות הבר10% .
מפליטת גזי החממה בעולם מיוחסת לשריפת מדורות מדי שנה ,והמספר ,ההיקף ומשך השריפות גדל על
ידי שינויי אקלים .שריפות מהוות איום על הישרדותם של מינים בסכנת הכחדה ועלולות להפר את איזון
המערכות האקולוגיות כאשר מינים שאינם יכולים להסתגל לשריפות הולכים לאיבוד.

ההשפעות של שינויי אקלים
עכשיו שאנחנו יודעים על תהליך ההתחממות הגלובלית ומה זה אומר ,חשוב להבין מה זה אומר עבורנו,
ומה אנחנו יכולים לעשות בנידון.
הטמפרטורות ימשיכו לעלות
הקיץ נעשה יבש יותר ,מה שעלול להוביל למחסור במי שתייה ולהפסדי תשואה במגזר החקלאי .אנו
מקבלים יותר ימים טרופיים )חמים מ 30 -מעלות צלזיוס( וגלי החום תכופים יותר .אנו רואים מתח חום בגלל
עליית טמפרטורות בעיקר בסביבה הבנויה )אפקט אי חום(.
הקוטב הצפוני עשוי להפוך ללא קרח
הקוטב הצפוני צפוי להיות חופשי מקרח בקיץ לפני אמצע המאה .זה יפחית את אפקט האלבדו )השתקפות
אור השמש הרחק מכדור הארץ( של הקרח אם הוא מספק וישמש כנקודת מפנה להתחממות.

שינויים בדפוסי המשקעים
תחזיות האקלים העתידי מצביעות על כך שהמגמה האחרונה לעבר אירועי משקעים כבדים מוגברים
תימשך .הימים והאוקיאנוסים המתחממים יאיידו יותר מים לאטמוספירה וייצרו חזיתות סערה גדולות יותר,
אשר יהיו גשמים גדולים ממה שהיינו רגילים .העננים יפילו את כל המים האלה על החופים ואיזורי החוף
האלה ישטפו במים.
הוריקנים יהפכו לחזקים יותר ואינטנסיביים יותר
האינטנסיביות ,התדירות ומשך ההוריקנים והטייפונים צפויים לעלות ככל שהאקלים ממשיך להתחמם.
שוב ,ביחס ישיר לכמות המים שמאיידת את החום.
עוד בצורות וגלי חום
בצורות וגלי חום הם תקופות של מזג אוויר חם באופן חריג שנמשך ימים עד שבועות .הם צפויים להיות
אינטנסיביים יותר וארוכים יותר ,וחזיתות קרות יהיו פחות אינטנסיביות בכל מקום .בסוף המאה הנוכחית,
מה שהיו ימי חום קיצוניים של פעם ב  20-שנה )אירועים של יום אחד( צפוי להתרחש אחת לשנתיים-שלוש
ברוב חצי הכדור הצפוני.
מפלס הים יעלה
מפלס הים העולמי עלה בכשמונה אינצ'ים מאז החל רישום אמין בנושא בשנת  .1880הוא צפוי לעלות עוד
רגל עד שמונה רגל עד  .2100זו תוצאה של תוספת מי קרח מומסים מהיבשה ומהתפשטות מי הים
כשמתחמם.
ִשׁיָטפוֹן
בעשורים הקרובים ,סערות גדולות וגאות גבוה עלולים להשתלב עם עליית פני הים ושקיעת הקרקע כדי
להגביר את השיטפונות באזורים רבים.
פליטי אקלים
מהגרים סביבתיים הם אנשים שנאלצים לעזוב את אזור מגוריהם עקב שינויים פתאומיים או ארוכי טווח
בסביבת החיים שלהם .אלה שינויים הפוגעים ברווחתם או בפרנסתם הבטוחה .בחלקים מהעולם בני אדם
לא יוכלו לחיות יותר בגלל החום העז או מחסור במשאבים כמו מים ומזון .האזורים הפגיעים ביותר בתחילה
ניתן למצוא לאורך קו המשווה ,או בקהילות מבוססות מדבריות כבר  -כמו המזרח התיכון ,דרום מזרח אסיה
ואפריקה.
הבריאות שלנו
תנאים קשים יותר ולחץ נוסף יגבה את בריאותנו .איכות האוויר תפחת ותגרום לבעיות בדרכי הנשימה ,גלי
חום משפיעים על חולים וקשישים שיש להם בעיות בוויסות הטמפרטורה שלהם .הוכח כי חוסר גישה
לשטח ירוק משפיע רבות על נפשו ורווחתו של האדם והעלולים להוביל למחלות.

:הצגת השלכות על מפה דינמית

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-aroundthe-world

הפתרונות
למרות שההשפעות השליליות רבות ,האפשרות לנקוט פעולה מספקת לנו תקווה .יש לנו כל מה שאנחנו
צריכים כדי להילחם בבעיה הזו .יש לנו את הפתרונות להתחממות כדור הארץ ,ואנחנו יודעים להשתמש
בהם .אנחנו רק צריכים לפעול.
צמצום השימוש בדלק מאובנים
זהו הצעד הראשון החשוב .השימוש בדלקים מאובנים אחראי ל 70-עד  75%מפליטת גזי החממה
האנתרופוגניים ברחבי העולם .באיחוד האירופי ,נתח זה אפילו מתקרב ל .80%-על ידי החלפת דלקים
מאובנים אלה בחלופות דלות פחמן היא הדרך המהירה ביותר להצלחה באקלים.
אנרגיה מתחדשת
עלינו לעבור למקור אנרגיה דל פחמן המתחדש ובעל השפעה נמוכה על הפלנטה שלנו.
האלטרנטיבה הטובה ביותר לדלקים מאובנים שיש לנו היא חשמל שנוצר באמצעות רוח ואנרגיה סולארית.
זו אנרגיה שמספקת חום השמש ,או עוצמת הרוח .אנו ממש רותמים את הכוחות החזקים הקיימים בטבע
ומשתמשים בהם בכדי להניע את בתנו .יש לכך אתגרים מכיוון שמדובר בסקטור אנרגיה חדש לגמרי ,עלינו

לשפר את היעילות של אספקת החשמל ועלינו לספק כמות אחסון מסוימת ,מכיוון שלא תמיד השמש והרוח
נמצאים.
מדינות מסוימות יכולות להשתמש באנרגיה גיאותרמית .זה כולל שימוש בחום מהחלקים העמוקים של כדור
הארץ .הדוגמה הבולטת ביותר היא איסלנד .מי תהום ב 300-מעלות צלזיוס כבר נמצאים שם בעומק של
כמה מאות מטרים .הוא אידיאלי לחימום בתים וליצור חשמל.
תחבורה חשמלית
עלינו לשנות את אופן הנסיעה שלנו; לא מדובר רק בשינוי הדלק של הרכבת ,עלינו להשתמש יותר ברכבות
אלה ובחלופות למכוניות .הביקוש להובלה גובר כל הזמן ,גם לאנשים וגם לסחורות .מכיוון שרבים מאמצעי
התחבורה הנוכחיים שלנו משתמשים במנועי בעירה ,פליטת גזי חממה היא השפעה גדולה על אופן
ההתניידת שלנו.
כלי רכב חשמליים יעילים הרבה יותר ממנועי דלק קונבנציונליים .בנוסף להיעדר פליטת גזי חממה ,הם גם
טובים בהרבה לבריאותנו .הם פולטים פחות אבק דק ותחמוצות חנקן) . (NOxמנקודת מבט חברתית נהיגה
חשמלית היא אפוא הזדמנות אדירה וחובה לכל ממשלה .לעת עתה ,האתגר העיקרי נותר מחיר העלות
ופיתוח נוסף של תשתית טעינה .למרבה המזל ,הדברים הולכים בכיוון הנכון מבחינת עלויות ותשתית
טעינה.
מכיוון שהמעבר לחלופות דלות פחמן בענף התעופה עדיין נמצא בפיתוח ,אידיאלי להקטין את כמות
הנסיעה האווירית למינימום.
שיפור בתשתיות ובמבנים
חימום או קירור של בניין ,כמו גם שימוש במים חמים ,דורשים אנרגיה רבה .עלינו לשפר את היעילות
האנרגטית בהם כדי לשמור על חום .עושים זאת מלכתחילה על ידי בידוד הגג או רצפת עליית הגג ,ואז
התקנת זכוכית יעילה ביותר בנגרות איכותית ,בידוד קירות ורצפות ,ולבסוף על ידי שיפור אטום האוויר של
הבניין כדי למנוע אובדן חום באמצעות סדקים .בניין נחשב מוכן לעתיד אם יש בו גם חימום רצפה או קיר או
רדיאטורים בטמפרטורה נמוכה.
שינוי בתעשייה
המהפכה התעשייתית הייתה כאשר פעולותינו החלו להשפיע באמת על כדור הארץ בקנה מידה גדול .לכן,
זה מובן מאליו שאנחנו צריכים לחשוב מחדש ולתקן את התהליך התעשייתי הזה כדי שיהפוך בר קיימא
יותר .תלוי בענף התעשייה ,ניתן להפחית פליטות משמעותיות ,כולל:
●הגדלת היעילות האנרגטית של תהליך הייצור.
●מעבר לחשמל )בר-קיימא( לתהליכי חימום ויצור בר-קיימא של מימן בתהליכים כימיים וייצור פלדה
●החלת שחזור חום נותרות ,למשל בתחום הבניין
●לכידת פליטת  CO2לאחסון או לייצור חומרים חדשים
●שימוש יעיל יותר בחומרים וכלכלה מעגלית.

ַחקָלאוּת
ייצור מזון הוא אחד התורמים העיקריים לשינויים באקלים ,תוך שהוא גורם מרכזי לאובדן המגוון הביולוגי.
לנו כצרכנים יש חלק גדול בזה .מה שאנחנו עושים משפיע על הממשלה ועל החנויות שמוכרות אוכל .עלינו
לחשוב מחדש על צריכת הבשר ומוצרי החלב שלנו .אם משווים את ההשפעה של מוצרי הבשר והחלב
השונים ,כבש ובקר לא רק מתגלים כחותם האקלים הגדול ביותר בתחום המזון ,אלא הם גם התורמים
הגדולים ביותר מבחינת צריכת מים וקרקע )כריתת יערות( .צריכת פחות בשר ומוצרי חלב מועילה גם
לבריאותנו.
ארגון הבריאות העולמי ה WWF-יצרו את עקרונות  live well principlesכדי להראות לכם כיצד לעשות זאת
ועדיין ליהנות מכמות אוכל טעימה ומגוונת.
המצאת הכלכלה שלנו מחדש לכלכלה מעגלית
בכלכלה מאורגנת באופן מעגלי ,השפעת ה CO2-של מוצר או שירות לאורך כל מחזור חייו תהיה בדרך כלל
פחותה בכל מקרה מאשר במערכת לינארית .בשלב העיצוב של מוצר ,לוקחים בחשבון את פירוקו הסופי,
בסוף מחזור חייו .לשם כך משתמשים בחומרים באופן שיהיה קל להפריד ולמחזר אותם  ,וללקוחות
מספקים מוצרים ממוחזרים.
צפו בסרטון הבא עריכה של בני נוער לסרטון :WWF’s Our Planet Our Business
)https://vimeo.com/371912372 (password: Greta_Thunberg
הסרת  CO2מהאטמוספירה
כמעט כל התרחישים שנותנים לנו סיכוי סביר להישאר מתחת לגבול הדו-מעלתי המסוכן בשנת 2100
עובדים כעת עם מה שמכונה פליטות שליליות .בפועל ,משמעות הדבר היא הוצאת  CO2מהאטמוספירה.
השימוש בפתרונות מבוססי הטבע אליהם התייחסנו קודם הוא הדרך הקלה ביותר לעשות זאת .הפתרון
הזול והקל ביותר הוא גם היעיל ביותר  -נטיעת עצים .עצים לוכדים פחמן מהאטמוספירה ומאחסנים אותו
בבטחה בקרקע .ההערכה היא שאם ניטע טריליון עצים על פני כדור הארץ כולו ,זה היה מספיק כדי להוריד
מספיק פחמן מהאטמוספרה כדי לפתור את הבעיה שלנו .זה נשמע כמו הרבה עצים ,אבל אם אתה חושב
על גודל כדור הארץ ,זה לא כל כך קשה.
ישנם סוגים אחרים של טכנולוגיית לכידת פחמן המכונות גיאו-הנדסה .לכידת ואחסון פחמן ,המכונה CCS
או לפעמים  , BECCSזהו תהליך או שימוש בטכנולוגיה כדי ללכוד פחמן ואז להעביר אותו דרך רשת ענקית
של צינורות ולאחסן אותו מתחת לאדמה .זו טכניקה יקרה מאוד שעדיין בהתהוות .עדיין לא הוכח שהיא
פועלת בקנה מידה גדול .לרעיונות רבים אחרים להסרת  CO2מהאוויר יש גם בעיות .חלקם דורשים כמות
אדירה של אנרגיה ,אחרים אינם )עדיין( משתלמים מבחינה כלכלית ,ואחרים עדיין דורשים מחקר רב כדי
לגלות את הפוטנציאל ולקבוע את היתרונות והחסרונות.
מה הייתם עושים ,האם הייתם משתמשים בפתרונות טבעיים כמו עצים? או שמא הייתם משתמש
בצינורות תעשייתיים כדי לסייע בתיקון הבעיה?

התאמה לאקלים :התמודדות עם ההשלכות הבלתי נמנעות
השלכות מסוימות של ההתחממות הגלובלית כבר ניכרות ואת חלקן כבר לא ניתן לעצור .ועלינו להתכונן
לכך .הסתגלות האקלים היא אפוא התהליך בו החברה מסתגלת לאקלים הנוכחי או הצפוי והשפעותיו ,על
מנת להגביל את הנזק שעלול להיגרם מההתחממות הגלובלית ולנצל את ההזדמנויות האפשריות.
נקיטת אמצעי הסתגלות בזמן תהיה כמעט תמיד זולה יותר מתיקון השפעות ההתחממות הגלובלית.
מדענים וממשלות נאלצים לחשוב על התאמות כאלה שכן הם רואים גם את האתגר הגדול והחיוני ביותר
של האטה ועצירת שינויי האקלים עצמם.
כפתור העצור
אם היינו לוחצים על כפתור דמיוני שעוצר באופן מיידי את כל הפליטות שנכנסות לאטמוספירה שלנו ,כדור
הארץ היה ממשיך להתחמם בעשורים הקרובים .זה נקרא  .Drawdownהמשמעות היא שאם היינו עוצרים
את כל פליטת גזי החממה כרגע ,עדיין ייקח זמן רב לסנן אותם דרך המערכת .כבר שחררנו את הגזים,
עכשיו הם ייכנסו לתוקף .איננו יכולים להסתמך על הפחתת פליטה בלבד בכדי לפתור את הבעיה שלנו .לכן
עלינו להוציא פחמן מהאווירה בעזרת פתרונות מבוססי טבע כמו שתילת עצים.

פעולה ממשלתית
זה היה מבוא מהיר לכל הדברים שאתם צריכים לדעת על שינויי אקלים ומשמעותם .אבל עכשיו אנחנו
צריכים לדבר על איך אנחנו עובדים כדי לתקן את זה .ולמרות שלפרט יש את מקומם לעשות שינוי ,אנו
זקוקים לממשלות לקבוע חוקים ולעזור לנו להפוך את הפחתת הפליטה לעדיפות מפתח .אנחנו לא יכולים
לעשות זאת לבד!
אנו זקוקים לכל המדינות העובדות יחד ברמה הגבוהה ביותר בכדי לעצור את הבעיה המשותפת שלנו .אם
כולנו מרגישים את ההשפעות של עולם מתחמם ,אז כולנו צריכים להסכים לעבוד יחד כדי לתקן את זה .וזה
מביא אותנו להסכם מיוחד מאוד שאולי שמעת עליו...

הסכם פריז)(2015
הסכם האקלים בפריז מטרתו לשמור על התחממות כדור הארץ הרבה מתחת ל 2-מעלות צלזיוס.
הסכם אקלים נחתם לראשונה בפריס ב 12-בדצמבר  ,2015בו כמעט כל מדינות העולם התחייבו לנקוט
צעדים קונקרטיים נגד ההתחממות הגלובלית.
בבסיס הסכם פריז עומדות היעדים לשמור על עליית הטמפרטורה הממוצעת העולמית לרמה נמוכה מ2-
מעלות צלזיוס בהשוואה לתקופה הטרום-תעשייתית ) (1850-1900ולהתאמץ להגביל את ההתחממות
הגלובלית ל 1.5-מעלות צלזיוס .אנו רוצים להפסיק עוד חימום לכוכב הלכת שלנו בגלל ההשפעות השליליות
שיש לו.
ההסכם עקרוני מחייב ,אך לא נקבעו מנגנוני סנקציה ספציפיים.
ההסכם הינו בגישה "מלמטה-למעלה" ) ,(bottom upבה כל מדינה קובעת ,מכינה ומחליטה על התרומה
הלאומית שלה ועליה לנקוט באמצעים לתרומה זו  -אנו מכנים זאת  .NDCsכל מדינה לוקחת אחריות על
נתח גדול של פליטות ופועלת להפחתתן.

אם לא נפעל מספיק מהר ,הטמפרטורה תעלה עם הזמן וחוסר מעש .אז נתחיל להפעיל נקודות מפנה
)עליהן נדבר בעמוד הבא( ,וכאן ההשפעות של שינויי האקלים הופכות לקטסטרופליות.
זו הסיבה שהמדינות המשתתפות הבטיחו להעריך את מדיניות האקלים זו של זו אחת לחמש שנים ולבצע
התאמות במידת הצורך .הבדיקה הראשונה תהיה בשנת .2023
הסכם האקלים בפריז כלל גם הסכמים על קרן אקלים ,במימון המדינות העשירות יותר עם הפליטה הגדולה
ביותר מבחינה היסטורית .באמצעות הכסף מאותה קרן ,מדינות מתפתחות צריכות להיות מסוגלות
להתחמש טוב יותר נגד השפעות ההתחממות הגלובלית ולהתפתח הלאה בצורה ידידותית לאקלים.

כתב ההתחייבות לכמות הפחמן – פר מדינה
CarbonBrief Paris Climate pledge tracker
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LtaBOv70pvXVPDgLUGtTKnSxofjfZy7jx06bTSaMaH4/pubh
tml?gid=14385633&single=true

מדוע  1.5מעלות צלזיוס?
מדענים משתמשים בנתוני חיזוי מפורטים כדי לחזות מה יקרה עם התחממות כדור הארץ שלנו .הם יצרו
תרחישים רבים כדי להשוות את השפעות ההתחממות מ  ° C 1.5-ל  ° C 6-ואף יותר.
אם אנו נמצאים כעת ב  1-מעלות צלזיוס של התחממות ואנחנו רואים השפעות שליליות ,לאיזו טמפרטורה
אנו צריכים להגביל את ההתחממות כדי להגן על עתידנו? בטמפרטורה של  1.5מעלות צלזיוס אנו יכולים
לחיות בערך באותם אורחות חיים כמו היום .אנחנו עדיין רואים השפעות דרמטיות על הפלנטה שלנו כמו
סופות ,שריפות ,מוות של מינים ואפילו שיטפונות.
אבל אם היינו מגדילים את הטמפרטורה ל 2-מעלות צלזיוס ,אנו מתחילים לראות בעיות כמו עליית מפלס
הים המשפיעים על קהילות החוף ,שינוי דפוסי מזג האוויר הגורמים לבצורות עזות וממושכות יותר ,לסופות
תכופות וחזקות יותר  -ואפילו השפעות על הכלכלה כמו מערכת המזון ,גידולים ועוד .כל זאת בשינוי של 0.5
מעלות צלזיוס בלבד.

בעיית שינויי האקלים היא בעיה של צדק חברתי ,כאשר רבים מהקהילות העניות ביותר נפגעות הכי קשה.
אם הטמפרטורה עולה עוד יותר ,אנו מגבירים את ההשפעה של כל הבעיות הללו ואנחנו מסתכנים
בהפעלת נקודות קצה שישפיעו עוד יותר .נקודת מפנה היא כאשר סדרה של שינויים קטנים הופכת להיות
משמעותית מספיק בכדי לגרום לשינוי גדול וחשוב יותר .דוגמה בהקשר האקלימי תהיה גזי חממה
באטמוספירה הממיסים את הפרפרוסט )קפאת-עד( בצפון רוסיה ובקוטב הצפוני .זה ישחרר כמות עצומה
של גזי חממה נוספים לאטמוספירה ויגביר את הבעיה עוד יותר .האצה ושיפור אפקט החממה ,שמפשיר
עוד יותר את הפרפרוסט ומשחרר גזי חממה עוד יותר.
כמה נקודות קצה מובילות לשינויים מקומיים מהירים .אחרים מגדילים את ההתחממות הגלובלית ,מה
שהופך להיות תהליך שקשה יותר ויותר לשלוט בו .

מ ה א פ ש ר ע ו ד ל ע ש ות ?
הגורמים והפתרונות לשינוי האקלים יכולים להיראות גדולים מכדי שנוכל למלא תפקיד כלשהו בטיפול,
והדבר יכול להוביל לאנשים להרגיש חסרי אונים או אדישים .חשוב לציין שאף יחיד אינו חסר אונים במאבק
זה למען עתידנו.
למעשיכם ולהתנהגויות היומיומיות שלכם יש השפעות גדולות על כל מה שמסביב .החל מהתזונה והרגלי
הנסיעה שלכם ואפילו איך אתם מוציאים את הכסף שלכם .לכל פעולה שאתם מבצעים יש השפעה על
כדור הארץ ,אך היא משפיעה גם על אנשים סביבכם ועל העסקים שאתם תומכים בהם )או לא( בגלל
שיטות העבודה שלהם .לכן ,חשוב לחשוב על הדרך בה אנו חיים ועל הפעולות שאנו נוקטים ולהראות
למקבלי ההחלטות ולאנשים אחרים שערכים בר קיימא חשובים לנו.
כאשר אנשים מתחילים לשנות את הרגליהם היומיומיים ,ממשלות ועסקים ישימו לבל כך וישנו גם הם
דברים על מנת להתאים ללקוחות ולאזרחים .מוקדם יותר בתוכנית זו דיברנו על נקודות מפנה .הרבה
פעולות קטנות יכולות להצטבר לשינויים גדולים .אתה והמשפחה שלך והכיתה שלך .אם כולכם שיניתם
דברים קטנים ,הם היו מסתכמים בשלמות גדולה יותר .אז איך עושים את זה?
אלה צעדים שכל אדם יכול לנקוט כדי להתחיל לפעול באופן מודע יותר.
שלב  - 1גלה מהי טביעת הרגל הפחמנית שלך  -על ידי גילוי טביעת הרגל הפחמנית שלך תראה אילו
אזורים הם בעלי ההשפעה הגדולה ביותר ואיפה אתה צריך לבצע כמה שינויים .ל WWF-יש כלי נהדר
שיעזור לך לעשות זאת בקלות . https://footprint.wwf.org.uk/#/

שלב  - 2תכנן את השינויים שתבצע  -קשה לדעת מאיפה להתחיל ואיך ייראו ההשפעות" .מודע לסביבה"
הוא אתר עם רשימה של פעולות רבות שכולן מפורטות עבורכם .הם מחולקים לפי האזורים השונים
בחייכם .הם מתחילים בקטן ונהיים גדולים באמת .https://www.environmentallyconscious.org/

כוח ם ש ל בת י ה ס פ ר
אימוץ גישה של קיימות בבית הספר שלך יכול להוביל לאפקט של גל שיוצר שינוי בקהילה הרחבה.
בית ספר הוא לא רק מקום בו התלמידים צוברים כישורים ,ידע וניסיון .בתי ספר הם עסקים ,מעסיקים ,מנהלי
נוף ,מרחבי אירועים ומוקדי קהילה .הם מחוברים לעסקים מקומיים אחרים ולממשל המקומי ,גלויים
לתקשורת המקומית ולציוני דרך עבור הקהילה כולה.
זה אומר שלושה דברים:
 .1השגת השפעה ישירה
בתי ספר יכולים למלא תפקיד חיובי בסיוע להביא לעתיד בר קיימא על ידי אימוץ עקרונות הקיימות ושיקוף
היעדים הגלובליים במדיניות ובפרקטיקה .בתי ספר יכולים לבצע שינויים חיוביים במדיניות סביב רכש ניירת,
קייטרינג ,ניהול אתרים ,ספק אנרגיה ,תשתיות ירוקות ,ניהול נוף ,ציוד ניקיון ,ספק פנסיוני ועוד .באופן זה בתי
ספר יכולים להוריד את עקבות האנרגיה והמים שלהם ,לשפר את המגוון הביולוגי המקומי על ידי יצירת מגרשי
בית ספר ידידותיים לטבע ולתמוך בכלכלה הירוקה.
 .2החייאת הקיימות לתלמידים
שילוב התלמידים בהגדרה וביישום שיטות בר קיימא בבית הספר יכול לעזור להם להבין וליישם עקרונות אלה
מעבר לכיתה .הם רואים וחווים ממקור ראשון כיצד ניתן לבצע שינויים ואיזו השפעה יש להם ,ויש להם
אפשרות לגבש הרגלים וערכים חיוביים שהם נושאים מחוץ לזמן הלימודים ,ומעבר לחיי בית הספר שלהם.
 .3נקיטת פעולה כדוגמא
מכיוון שלבתי ספר יש נראות והשפעה רחבים מעבר לתלמידים ולצוותיהם ,יישום מדיניות בת-קיימא יכול
לסייע בקידום ,עידוד ונורמליזציה של אפשרויות בר-קיימא .על ידי מסירת החלטות סביב מדיניות ופרקטיקה
לתלמידים ובני משפחותיהם ,לצוות ,לספקים ,לתקשורת המקומית ולקבלי ההחלטות ,בתי הספר יכולים
להציג את האפשר ואת המעשיות והיתרונות של נקיטת פעולה חיובית עבור כדור הארץ.

ש י נ ויי א ק ל י ם ב מ ד י נ ת ך
 ולכל מדינה יש מערכת, תלוי איפה אתה נמצא בעולם,ההשפעות של שינויי האקלים משתנות במידה רבה
 חשוב.שיקולים שונה בכל מה שקשור להתייחסות למניעי שינוי האקלים ולמדיניות ושיטות שונות
 אך גם שיהיו להם מודעות לנושאים וסדרי,שהתלמידים יבינו את התמונה העולמית של שינויי האקלים
 זה גם יעזור לתלמידים להבין את הנושאים והמושגים אם הם יכולים ליישם אותם על.עדיפויות מקומיים
. האנשים והמצבים המוכרים להם,המקומות
.תוכלו לגשת בקלות למידע על ההקשר הספציפי שלך כדי להעשיר את המשאבים והדיונים בכיתה שלך

:דוגמא
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Liberia#:~:text=Environmental%20issues%2
0in%20Liberia%20include,and%20dumping%20of%20household%20waste.
https://www.climatelinks.org/where-we-work#/countries/list :גלה אודות המדינה שלך כאן

: מ ק ו ר ות מ י ד ע נ וס פ י ם
https://climate.nasa.gov
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-is-climate-change/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
https://www.drawdown.org/solutions
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win
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 .3הוראת שינויי אקלים
הדרכה מול מערכות למידה אחרות
יש מורים שמאמינים כי הוראה היא הדרך הטובה ביותר ללמד .זו הדרך הקלה ביותר ואולי אפילו היעילה
ביותר להעביר ידע .מורים אחרים מבינים שלימוד מבוסס חקר ,שיתופי פעולה או פרויקט עשוי להיות דרך
טובה יותר מכיוון שהוא עוסק במיומנויות חשובות כמו שיתוף פעולה ,אמפתיה ,פתרון בעיות ,חשיבה
ביקורתית ויצירתיות.
הדבר המוזר הוא ששני הכיוונים נחקרו על ידי חוקרים רבים ולשניהם אותה מסקנת מחקר שקובעת כי
הגישה האהובה "שלהם" היא הנכונה .ובכן  ...אין גביע קדוש .שניהם חיוניים כדי לספק השכלה איכותית.
למעשה ,גיל התלמידים ,הנושא ,בית הספר ואפילו התרבות ידרוש גישה שונה.
לצורך לימוד על אקלים והסביבה אנו מעדיפים שהתלמידים
●יקבלו הבנה מעמיקה ואותנטית יותר בנושאים גלובליים
● יהיו מסוגלים לפתור בעיות
●ינקטו פעולה.
כי מה אנחנו באמת צריכים? האם אנו רוצים ש) -א( תלמידים ישננו בעל פה הגדרות על שינויי אקלים
ועמידה בבחינות? לחלופין ,האם אנו רוצים ש) -ב( תלמידים ישנו התנהגות ונקיטת פעולה למען עולם בר-
קיימא יותר?
אנו מעדיפים את האפשרות השנייה .זוהי המאפשרת לתלמידים ללמוד מתוף התנסות :ליצור ביו-פלסטיק
בעצמם או בועות מים אכילות ,הם יתחילו להבין שיש להימנע משימוש בפלסטיק חד-פעמי .על ידי הזמנת
הורים בבית הספר להסביר את מה שלמדו ,הם מסוגלים להביא לשינוי מלמטה .על ידי שיחה עם תלמידים
מיבשת אחרת עם השפעות אחרות על שינויי האקלים ,הם מכירים חברים ברחבי העולם ולומדים להעריך
את סביבתם.
זו גם הסיבה שהחלטנו לא להוסיף הערכה לתוכנית הלימודים שלנו.
ֵפָּדגוִֹגָיה
אז מה היא הדרך הטובה ביותר ללמד על שינויי אקלים ואיומים סביבתיים? ישנן דרכים שונות .בואו לחקור
למידה שיתופית ,למידה אקטיבית/פעילה ולמידה משחקית ,למידה משופרת טכנולוגית ולמידה מבוססת
פרויקטים .כל אחד מהם נבדל ,אם כי יש גם חפיפה .דוגמה אחת מוצעת לכל גישה.
למידה שיתופית
התלמידים יכולים ללמוד מעמיתיהם ,ממוריהם ,ממומחיהם או ממקורות אחרים .אנו נמצאים בנקודת זמן
בחינוך בה מורים מדמיינים כעת מחדש את תפקידם .ללמידה שיתופית יש כמה גישות :קונסטרוקטיביזם
חברתי וקונקטיביזם .בכל גישה ,למורה תפקיד שונה והתלמידים ישתמשו בטכנולוגיה שונה.
חשוב :זה לא יעבוד להכניס את התלמידים לקבוצות כבר מההתחלה .על מורה להדריך ולהציע הקשר ורקע
לתלמידים לפני שהוא עובר לקונסטרוקטיביזם חברתי או לקונקטיביזם.

קהילה של תרגול ) (Wenger and Lave, 1991היא קבוצה של אנשים ש"חולקים דאגה או תשוקה למשהו
שהם עושים ולומדים כיצד לעשות זאת טוב יותר כשהם מתקשרים באופן קבוע".

 :1קונסטרוקטיביזם חברתי )ויגוצקי(
התלמידים לומדים זה מזה בקבוצות ,ובונים את הידע שלהם .עושים סיעור מוחות ,דנים ומשתפים הבנות,
ידע וניסיון בכדי להמציא ידע חדש .המורה הופך למנחה ומלווה ומעודד את התלמידים לתקשר ולהחליף
דעות.
אפשרויות טכנולוגיות :דוא"ל ,פורומים לדיונים ,צ'אט ,ועידת וידאו

דוגמא:
המורה מסביר על אפקט הבית הירוק למשך  15דקות ומכניס את התלמידים לקבוצות של חמש .בקבוצה
אחת התלמידים דנים כיצד התנהגותם בבית עשויה להשפיע על הסיבות לשינוי האקלים .בקבוצה אחרת,
התלמידים עושים סיעור מוחות על פתרונות פוטנציאליים .לאחר מכן התלמידים מציגים את התוצאות
לקבוצות האחרות .המורה מדריך את כל הקבוצות ומוודא שהמידע המשותף מדויק ושכל חבר בקבוצה
מעורב.
 :2קישוריות )סימנס ודאונס(
התלמידים לומדים על ידי התחברות לצמתים שיכולים להיות עמיתים ,אתרים ,מורים ,ספרים או מומחים.
יצירת רשת למידה אישית ) (PLNהיא המפתח .התלמידים מעודדים זה את זה להיות מעורבים ברשתות.
מורים מדריכים את התלמידים ועוזרים בהערכת מקורות .התלמידים משקפים בבלוג או בוויקי.
בעת שימוש בטכנולוגיה :מדיה חברתית ,וויקי ,בלוג ,אתר

דוגמא:
המורה מסביר על השפעת הבית הירוק למשך  15דקות ומבקש מהתלמידים לקרוא על גורמי שינוי האקלים
ברשת .תלמידים מתחברים למומחים בטוויטר ומקיימים שיחות וידאו עם מומחים אחרים .המורה מכוון את
התלמידים לכיוון הנכון על ידי הצבעה על משאבים אמינים ורלוונטיים .יש תלמידים שבודקים עובדות
בספרים .התלמידים מקבלים משוב ממורים או עמיתים .בסוף השיעור התלמידים משקפים בבלוג שלהם.
למידה על ידי עשייה ומשחק
התלמידים יכולים ללמוד על ידי ביצוע יצירה משחק .המחקר הוכיח כי תלמידים למשחק ולמידה
אינטראקטיבית עשויים לפתח את כישורי השפה ,הדמיון ,הרגשות ,היצירתיות והמיומנויות החברתיות
שלהם .משחק עוזר לטפח דמיון ולהעניק לילד תחושת הרפתקאות .באמצעות זה הם יכולים ללמוד
מיומנויות חיוניות כגון פתרון בעיות ,עבודה עם אחרים ועוד .לפעמים טוענים "ידיים  -מחשבות" .כשתגעו
בדברים ,תבינו ותזכרו טוב יותר.

דוגמא:
מורה מבקש מהתלמידים לחשוב על עולם ללא פחמן דו חמצני ב .LEGO-התלמידים השתמשו בלבנים ויצרו
בתים קטנים עם שמש ,טורבינות רוח ואופניים.
במקרים מסוימים ,פעילויות דורשות  LEGO WeDoכמו ב"מניעת שיטפון"
), (https://education.lego.com/en-us/lessons/wedo-2-science/prevent-flooding#2-explore-phase

אבל לפעמים זה דורש רק את הלבנים ואת דמיונם של התלמידים.
חשוב לציין ש  LEGOאו אמצעים יקרים אינם הכרחיים Arvind Gupta .יצרה הרבה צעצועים מחומרים
ממוחזרים ופתחה אתר המתאר זאת .מעוניינים לבנות עגלה מונעת על ידי אנרגיה סולארית? בדקו ב:
http://www.arvindguptatoys.com/toys-from-trash.php

למידה בשילוב טכנולוגיה
טכנולוגיה מאפשרת ללומדים לדמיין ,לערוך סיעור מוחות ,לדון ,להתחבר ,להדגים ,לאסוף ,לדווח ,להעריך
ועוד  -אפילו במונחים גלובליים .להלן כמה מהכלים שמאפשרים לתלמידים ללמוד באמצעות טכנולוגיה :
מסך ירוק
טכנולוגיית מסך ירוק מצריכה מסךאו קיר בצבע ירוק ואפליקציה )כדוגמת  (DO INKבטלפון או בטאבלט.
האפליקציה מאפשרת להחליף את הרקע הירוק בכל תמונה או וידאו רצויים .באופן זה תלמידים יכולים ליצור
וידאו בחדר חדשות ,בזמן עבר או בכל מקום שהדמיון שלהם ייקח אותם.

באופן זה תלמידים יכולים ליצור וידאו בחדר חדשות ,בזמן עבר או בכל מקום שהדמיון שלהם ייקח אותם.

סרטי אנימציה בטכניקת סטופ מושן
התלמיד יכול ליצור סרטוני סטופ מושן עם פריטים קטנים )למשל  LEGOsואפליקציית סטודיו סטופ מושן(.
התלמידים יוצרים סצנה ,מצלמים באמצעות האפליקציה ,משנים את הסצנה ,יוצרים תמונה וחוזרים על
עצמם עד  100פעמים .האפליקציה תכין סרטון של כל התמונות ודמויות ה LEGO -יתחילו לנוע.

מציאות מדומה
משקפי מציאות מדומה פשוטים נמכרים בעלות נמוכה ,כ 5 -דולר.

YouTube :1
ב  YouTubeיש סרטונים המיועדים לצפיה ב  .VRכאשר צופים בטלפון חכם ,יש סמליל המיועד לכך .הוידאו
נצפה כפול ומעוות קמעה .כאשר נניח את הטלפון החכם במשקפי ה  VRנצפה במופע מקסים .התלמידים
יכולים לצפות בוידאו של  360מעלות .בעלי מצלמת  360מעלות יכולים להקליט סרטוני  VRבעצמם.

Apps :2
ישנן מספר אפליקציות המיועדות ל .VR
 Google Expeditionsהיא אפליקציה חינמית מעולה המאפשרת ביקור במקומות כמו מוזיאון הלובר ,שונית
האלמוגים ,מאצ'ו פיצ'ו ועוד מקומות רבים אחרים.
מציאות רבודה
מציאות רבודה מוסיפה שכבה נוספת למה שאנחנו רואים .על ידי שימוש באפליקציות מסוימות בטלפון
החכם ) (Assemblrניתן להוסיף צ'ונאמי ,שלדים אובייקטים רבים נוספים לכיתה שלכם אותם ניתן לחקור
ב  D3או  360מעלות.

משחוק לעומת למידה מבוססת משחק
התלמידים יכולים ללמוד גם על ידי משחקי מחשב .אז ,מה ההבדל בין משחקיות או משחוק ללמידה
מבוססת משחק?

●למידה מבוססת משחק משתמשת באלמנטים של המשחק כדי ללמד מיומנות ספציפית או להשיג
תוצאת למידה ספציפית .משתמשים במשחקים כדי ללמוד.
דוגמה :תלמידים משתמשים ב Minecraft -כדי ליצור עולם ידידותי לסביבה.

●מישחוק הוא יישום של אלמנטים של עיצוב המשחק ועקרונות המשחק בהקשרים שאינם משחקים.
מורים משתמשים במושגים של משחקי מחשב פופולריים כמו תגים ,רמות וזיכויים במהלך השיעורים
שלהם או משתמשים במערכות ניהול למידה ) (Moodle, Blackboardעם אותם אלמנטים.
דוגמא :התלמידים מתמקדים בזיהום בכיתה ויכולים להרוויח נקודות זכות ותגים ויכולים להתקדם ברמות.

למידה מבוססת פרויקט ולמידה מבעיות )(PBL
למידה מבוססת בעיות היא גישה מבוססת חקר בה התלמידים צריכים להתמקד בבעיה ולעבוד בקבוצות או
באופן עצמאי כדי לפתור את הבעיה )בעולם האמיתי( .במקרה שמדובר בסדרת פעילויות ברגעים שונים ,זה
נקרא גם למידה מבוססת פרויקטים.
דוגמא :על התלמידים למצוא פתרונות לשינוי אקלים או לבעיות סביבתיות.

יש מורים שטוענים שלבקש מהתלמידים לשנן עובדות אין שום היגיון .לעתים קרובות הם מאמינים
שההערכה אינה הגיונית מכיוון שתלמידים יכולים למצוא את כל המידע בגוגל .בלי קשר לעובדה שגוגל
יכולה להפנות לאתרים עם מידע לא מדויק או אפילו חדשות מזויפות ,חשוב להכיר ידע מוכן .במילים
פשוטות :למקרה שאינכם מכירים את הבירות ,שמות הנהרות ,טבלאות הכפל ,ההיסטוריה של מדינותיכם,
כיצד פועל גוף האדם וכו' ,לא תוכלו להזמין טיסה ,לשלם נכון בזמן שאתם הולכים לחנות ,ליצור אתר ,או
לנהל שיחת טלפון ראויה.
לכן מעבר למערכות למידה אחרות הוא קריטי אך
 לא בכל עת  -כל החלופות מחייבות הוראה להציע הקשר ורקע לתלמידים ידע חשוב ולא ניתן להחליף אותו בגוגל -נושאים שונים ,גילאים שונים ותרבויות דורשים גישה שונה.

כ יש ור י ם ח ש וב י ם
האם ידעת שיש כבר מזל"טים שניתן לשלוט במוחך? האם ידעת ש  - Google Duplexמאפשר לטלפון שלך
להזמין פיצה מבלי שהאדם מהצד השני של השיחה שם לב שהוא מנהל שיחה עם אפליקציה?
עקב בינה מלאכותית וטכנולוגיות אחרות עבודות מסוימות ייעלמו .זה יהיה המפתח עבור אנשים שיהיו להם
כמה כישורים שלא יוחלפו במכונות .מיומנויות אלה מכונות לעתים קרובות כישורי המאה ה  .21-תוך כדי
מעבר לגישות למידה אחרות ,חשוב להתייחס למיומנויות אלה:
●יצירתיות
●שיתוף פעולה
●פתרון בעיות
●אמפתיה
●חשיבה ביקורתית
●תקשורת
●אוריינות טכנולוגית

Systems Thinking
חשיבה במערכות חשובה כאשר בוחנים את הגורמים לשינוי האקלים ופתרונותיהם ולזיהוי הצעדים לעתיד
בר קיימא יותר.
עוזר ליצור קשרים
חשיבה מערכות היא גישה טרנספורמטיבית ללמידה ,פתרון בעיות והבנת העולם .התלמידים מוזמנים
לחזור אחורה ולראות את התמונה כולה ,במקום להתמקד רק בחלקיה .הם לומדים לזהות קשרים ודפוסים
בין אנשים ,מקומות ,אירועים וטבע ולהתחיל לחשוב כיצד להשתמש בקשרים הדוקים הללו כדי לשפר את
עולמם.
הגברת העיסוק בלמידה
כמו גם שיפור תוכנית הלימודים ,חשיבה מערכות יכולה להגדיל את מעורבות התלמידים בלמידה שלהם.
הם מרכיבים את חלקי הפאזל ,מחפשים דפוסים ועובדים בשיתוף פעולה כדי לשאול שאלות ולמצוא
תשובות בכל תחומים.
פיתוח מיומנויות לפתרון בעיות
חשיבה מערכות מסייעת לצייד את התלמידים במיומנויות ובנקודות המבט הדרושות להם כדי להתמודד עם
הבעיות החברתיות ,הכלכליות והסביבתיות המורכבות העומדות בפניהם בעתיד .כשמחפשים פתרונות ,זה
עוזר לעבור מדרך חשיבה ליניארית פשטנית לזיהוי סוגי פעולה יעילים יותר.
.

 .4שיעורים ופעילויות
ש י ע ו ר י ם ) ר א ה ק וב ץ ת וכ נ ית ה ש יע ו ר ים (

פעילויות

כמה פעילויות של מורים:
●ניסוי שתיל מאת אוליבייה )בלגיה(
●נייר זרעים צמחיים מאת קריסטין )קנדה(
●צור את התנור הסולארי שלך על ידי(  Koenבלגיה)
●בינגו תמורת שינוי האקלים מאת אן )אירלנד(
●צור גן אנכי מאשפה מאת סטיבן )ארה"ב(
●מעגל ספרות מאת מארג ')דרום אפריקה(
●גידול צמחים עם  80%פחות מים באמצעות  Aquaponicsמאת מייק )ארה"ב(
●צור ביופלאסטיקה משלך מאת מגדלנה )ארגנטינה(
●צור אור שמש מאת אינז )פורטוגל(
●כיצד להכין מפעל ביוגז משלכם מאת אוללקן )ניגריה(
●כיצד להכין בועות מים אכילות מאת קריסטין )קנדה(
●כיצד ליצור מכונית מונעת סולארית על ידי קון )בלגיה(
●מטריצת אינטליגנציות מרובות מאת רנה )דרום אפריקה(
מצא אותן כאןhttps://www.climate-action.info/learning-resources:

ל ה ש ר א ה  :מ צ פ ן ה ח ינוך
המצפן מאפשר לתלמידים לעשות סיעור מוחות אודות אובייקט מסוים ,אדם ,תהליך ,על ידי התמקדות N,
 ,E, S, Wטבע ,כלכלה ,חברה ורווחה .הכלי מאפשר לך לברר אודות יתרונות וחסרונות בארבעת הכיוונים
הללו .כך התלמידים ילמדו שלמכוניות ,בגדים ,בשר ,לקחת מטוס ,בית הספר שלהם עשוי להיות בעל
יתרונות כלכליים מסוימים אך גם טביעת רגל אקולוגית.

תבנית:

דוגמה:

דוגמאות אחרות :הבית הספר שלך ,הטלפון החכם ,הג'ינס ... ,הדוגמאות תלויות במידה רבה בתרבות.
בעוד סטודנטים מערביים עשויים להיות מעוניינים לחקור "ג'ינס"" ,שוקולד" ,לסטודנטים המזרחיים יש
תחומי עניין אחרים.

 .5פרויקט האקלים
א ו ד ו ת ה פ ר ויק ט
פרויקט אקלים הושק בשנת  2017ונמשך  6שבועות באוקטובר .סטודנטים ביותר מ 100-מדינות בכל יבשת חוקרים,
דנים ,יוצרים ומשתפים ממצאים בנושאים מסוימים על ידי פרסום סרטון שבועי ל .www.climate-action.info
בדרך זו הם יכולים לשתף ממצאים לגבי גורמים מקומיים ,השפעות ופתרונות לשינוי האקלים ולנקוט בפעולה.
בצפייה בסרטונים זה של זה התלמידים מקבלים הבנה מעמיקה יותר משינויי אקלים וסוגיות ברחבי העולם .הפרויקט
גם מאפשר להם לקיים אינטראקציות וירטואליות חיות ובאמצעות סמינרים מקוונים מומחים יכולים לחלוק מומחיות.
במהלך השנים האחרונות ריק דייוויס )ראש משימת מאדים ,נאס"א( ,הסיירת סלין קוסטו ,מאט לארסן-דוא )מנהל
החינוך של (WWF-UKורבים אחרים היו חלק מסמינרים אלה .הפרויקט נתמך על ידי משרדי החינוך ב 15-מדינות.
הפרויקט הוא בשותפות עם  WWFואושר על ידי ג'יין גודול ,הנסיכה אסמרלדה ,קומי נאידו ונשיא אירלנד ואלה רק
שמות.

הפרויקט הוא בחינם ויש לו כמה יעדים:
 סטודנטים מסוגלים ללמוד ישירות מעמיתים החיים במדינות אחרות. מורים מסוגלים לחלוק שיטות עבודה מומלצות ,חששות באמצעות הפלטפורמה .הם מקבלים הנחיותשבועיות.
 פעילויות מעורבות כמו שליחת הודעה למאדים ונטיעת עצים עולמית )#PlantED (www.plant-ed.netמורים ברחבי העולם יכולים להצטרף בחינם כאן https://www.climate-action.info/joinus

ה ש פ ע ות ה ע ב ר  :א ת ה יכ ול ל ע ש ות א ת זה !
מהלך השנים האחרונות  -במסגרת פרויקט אקלים  -התשוקה והמומחיות של המורים והאנרגיה של
התלמידים יצרו השפעה עצומה במדינתם ובקהילתם .הרשימה הבאה אינה שלמה אך מראה כיצד
מאמציהם של כמה אנשים יכולים להוביל למשהו גדול :המצאה חדשה ,קריאה לממשלות ,חיבורים
לחברות ,עם או בלי טכנולוגיה .עשרה סיפורי ברי השפעה:

מ ל א ו ו י  -נ ט יע ת ע צ ים מ ל א ו ו י
סטודנטים במלאווי סייעו להוביל פרויקט לשתילת  60מיליון עצים
לאורך ארבעה נהרות עיקריים המובילים לאגם צ'ילווה .מטרתו של
אנדרו נצ'סי הייתה לשתול מחדש את העצים שנכרתו לאורך ארבעת
הנהרות העיקריים המביאים מים לאגם צ'ילווה ולהימנע מהאגם
להתייבש שוב ,תרחיש שהתרחש בשנת .2018
קרא עוד כאן:
https://www.climate-action.info/story/tree-planting-malawi
בשנת  2020האב בניניו מהפיליפינים יטמין מיליון עצים במהלך יום
אחד.

ק נ ד ה  -ה ד פ ס ת ת ל ת מ ימ ד ל ש יק ום ש ונ י ות ה א ל מ וג ים
סטודנטים קנדים התחברו למומחים  -ביניהם קתרין מק'קנה )שרת
הסביבה הקנדית( ,סלין קוסטו )נכדתו של האוקיאנוגרף המפורסם
ז'אק קוסטו( וכריס לואו )מומחה לכרישים(  -באמצעות סקייפ וערכו
חקר בנושא השימוש בהדפסת תלת מימד כדי לסייע במשבר הלבנת
האלמוגים .עם מורתם קריסטין הולוואי הם חקרו חומרים שונים
המתאימים ביותר להדפסה בתלת מימד לשונית והגיעו למסקנה
שאבן גיר תהיה הטובה ביותר; בהתחשב בכך שהוא עשוי מיצורי ים
אורגניים .לאחרונה אף הותקן במלדיביים שונית תלת מימד שתסייע
בהצלת האלמוגים .התלמידים יצרו גם בועות מים אכילות.

שבדיה – ביקור אצל ראש ממשלה
איך להביא שינוי במדינתך? המורה אמה נאס לקחה את תלמידיה
לטיול בשטוקהולם בבירתם ברכבת .הם ביקרו את ראש ממשלתם
והראו לו את "המצאתם" :מכונת השוויון .וזה אפשר להם לבקש גם
שינוי מהותי .זה סוקר על ידי הטלוויזיה הלאומית.

א יר ל נד  -ת נ וע ת נק וד ה יר וק ה
בית הספר של קייט מוריי באירלנד נאלץ להיסגר במהלך פרויקט
אקלים בשנת  2017בגלל הוריקן אופליה ,שגרם נזק רב ואובדן חיים
במדינה .היא ותלמידיה התמקדו בסמלי המיחזור המשמשים על
האריזה ושמו לב שהם לא עקביים ומבלבלים .הם הקימו את תנועת
הנקודות הירוקות והזמינו את השר לפעולה אקלימית לבית הספר
וביקשו ממנו לשנות את סמלי ניהול הפסולת .בדרך זו הם הביאו
לשינוי לאומי .מאוחר יותר הם קיבלו מכתב מהנשיא שלהם ,ובירכו
אותם על עבודתם .אחת התלמידות שנשאה Katelyn Culleton
בנאום הפתיחה באסיפת הנוער האירית הראשונה בנושא אקלים
אשר סוקרה על ידי הטלוויזיה הלאומית.
ארה"ב  -מזוודה סולארית
קון טימרס החליט להעלות את רמת ההשכלה במחנה הפליטים
בקומה באמצעות לימד את תלמידי הפליטים באמצעות סקייפ .לשם
כך הוא נאלץ לשלוח מחשב נייד משלו למחנה ונאלץ להקים חיבור
לאינטרנט ולספק אספקת חשמל .הוא ביקש מחברו המורה
האמריקאי בריאן קופס )אלבמה( להמציא איזושהי מזוודה סולארית
עם פאנל סולארי וסוללה שתספק לבית ספר אפריקאי אחד חשמל
בחינם .לקח לתלמידיו של בריאן רק כמה חודשים לבוא עם מזוודה
המאפשרת להם לטעון כמה מחשבים ניידים ,טלפונים ביום ולספק
אור לכיתה אחת .בריאן ,קון והמורה האוסטרלי קן סילברן נפגשו
בדובאי מאוחר יותר באותה השנה והיה זה קן שהביא את המזוודה
למחנה הפליטים .שנה לאחר שקון וג'ניפר מ TAG -בנו  2בתי ספר
ידידותיים לסביבה במחנות הפליטים בקאקאמה עם פאנלים
סולאריים מספיקים כך שגם בנייני האו"ם אינם דורשים מחוללי סולר.

קראו עוד על המזוודה הסולארית ועל בתי הספר:
https://innovationlabschools.com

נ י ג ר י ה  -מ פ ע ל ב י ומ ס ה
תלמידים מניגרים יצרו מפעלים ביומאסיים קטנים משלהם עם מורם
אוללקן אדאקו .ביומסה היא חומר צמחי או בעלי חיים המשמש לייצור
אנרגיה )חשמל או חום( .לאחר סיום התלמידים הביאו את הצמחים
הקטנים האלה לקהילותיהם להחליף שריפות.

אינדונסיה Ecobricks -
סטודנטים אינדונזיים חברו לחברה ) (Texas Instrumentsכדי להפוך
את הלמידה לאותנטית יותר .הם פיתחו לבנים אקולוגיות המאפשרות
להם למחזר ולעשות שימוש חוזר בחומרים כדי לפתח משהו חדש .זה
סוקר על ידי הטלוויזיה הלאומית.

ב ל ג יה – ה ור ים ב כ ית ה
איך להביא שינוי? המורה אוליבייה דייקמנס הזמין את הורי התלמידים
לכיתתו כדי להראות להם מה התלמידים מרגישים לגבי זיהום ,שימוש
במים ,מיחזור ,הובלה ברכב והציגו את פתרונות התלמידים .ההורים
קיימו דיון עם ילדיהם וגישה זו היא דרך נהדרת להביא לשינוי מלמטה
למעלה.

א ר ה " ב  -א ק ו ו פ ונ יק ה
התלמידים של מייק סוסקיל יוצרים קשרים וירטואליים עם סטודנטים
אפריקאים כבר שנים .בשנת  2018הם שוחחו עם סטודנטים במלאווי
שטענו כי אין להם מספיק גשם לגידול צמחים .בגלל זה התלמידים
יצרו פיתרון עם אקוופוניקה המאפשר להם לגדל צמחים עם 80%
פחות מים .הם שיתפו את פתרונם עם חבריהם במלאווי ובהמשך
אותה שנה מייק הוזמן על ידי אוניברסיטת אוקספורד )בריטניה(
לשתף עוד מידע על הפרויקט הזה.

 50מדינות יוצרים עולם ירוק במינקראפט
לטכנולוגיה יש פוטנציאל לאחד אנשים ברחבי העולם .המורה
האמריקאי ג'ו פאת'רר החליט להקים שרת  Minecraftהמאפשר
לתלמידים ברחבי העולם ליצור עולם חדש וידידותי לסביבה .במהלך
כל רגע של היום בנו סטודנטים ברחבי  50מדינות פאנלים סולאריים,
היפרולופים ובניינים ידידותיים לסביבה אחרים.

