
–
–

HE-IL ילדים
אני נוסע ברכב או שאני טס

4

7

CO2

,  רפלקציה
התבוננו

הרהור,ת

חשיפה לשמש

-קרינה אינפרא 
אדומה

אפקט החממה

מעלות 15
צלזיוס

מעלות צלזיוס-18

°C

אפקט החממה
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בגלל פעילות אנושית שצורכת הרבה  
חימום או  , תעשייה, תחבורה(אנרגיה 

-ריכוז הפחמן הדו, )בניה, קירור בתים
.חמצני באוטמוספירה עלה
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השנים האחרונות אפקט 100במשך 
החממה הולך וגובר בגלל פליטת גז  

.  חמצני ומתאן לאטמוספירה-פחמן דו
.כדור הארץ מתחמם, כתוצאה מכך

גליל נייר כתיבה או בריסטול כלשהו  , אנשים6-8חפיסת קלפים אחת לכל קבוצה של : מה צריך
טושים ונייר דבק, מחקים, עפרונות, מטר2*2בגודל  

–
–

?איך לשחק

,  רפלקציה
הנמקה, התבוננות

יצירתיות סקירה תחקיר

ימצא את כל היחסים בין  , המטרה היא שכל צוות יניח את הקלפים בסדר הנכון על השולחן
.הסיבות לתוצאות וימתח חיצים בין הקלפים על מנת להמחיש מהו שינוי האקלים ואת מורכבותו

יש להמתין עד שכל הקלפים של הסט הקודם מוקמו על . יש לחלק את הקלפים סט אחרי סט
.השולחן לפני חלוקת הסט הבא

,  וכשעה להצגת התוצאה) פרסקו(' כשעה לקישוט הקולאז, כשעה למקם את כל הקלפים: תזמון
!דיון ותחקיר ועיצוב מחדש של העולם
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) דלק(מכוניות ומטוסים זקוקים לנפט 
שריפת הדלק פולטת פחמן . כדי לנוע

.חמצני-דו



המסת קרחונים ימיים

18
Photo : NASA

הטמפרטורה עולה

21 °C

אני משתמש בחימום או במיזוג אוויר

3

המסת קרחונים יבשתיים 

16
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מערכות מיזוג אוויר וחימום  
השימוש  , לכן. משתמשות באנרגיה

.חמצני-בהם פולט פחמן דו
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קרחונים יבשתיים נמצאים בהרים כמו האלפים  
.  או בגרינלנד ובאנטארקטיקה, או ההימלאיה

ובכך  , הם נמסים עכשיו בגלל שהאוויר חם יותר
הם גורמים  , שהם נמסים לתוך האוקיינוס

).מפלס הים(לעלייה של גובה פני הים 

Set 1
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המסת קרחונים ימיים אינה אחראית  
חשוב  ). מפלס הים(לעליית גובה פני הים 

היא לא  ; על קוביית קרח שנמסה בכוס מים
.גורמת למים להישפך מהכוס
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הטמפרטורה , בגלל אפקט החממה
1+ -הממוצעת בכדור הארץ עלתה ב

מה , מעלות צלזיוס והיא תמשיך לעלות
שעלול לגרום להשלכות חמורות על כדור 

.הארץ שלנו



התחממות אוקיינוסים

17

התאדות) 1

עננים) 2

גשמים) 3

נחלים) 4

הפרעות למחזור המים

20

שיטפונות והצפות

26

גלי חום

36
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שיבושים במחזור המים יכול לגרום  
גשמים אלה יכולים  . לגשמים עזים יותר

.לגרום להצפות של נחלים או שטפונות
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,  עם עליית הטמפרטורה העולמית
.גלי החום הופכים לתכופים יותר
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סופגים את רוב ) וכל הימים(האוקיאנוס 
לכן מי  . החום שנוצר בגלל אפקט החממה

כאשר מים  . הים והאוקינוס מתחממים
.הם מתרחבים, חמים יותר
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מחזור המים מתאר את שרשרת התהליכים  
נהרות , גשם, היווצרות עננים, של אידוי מים

יש יותר , אם האדמה והים מתחממים. ו"וכ
.אידוי ומחזור המים התקין מתערער



2

אני קונה דברים אני אוכל בשר

8

עליית מפלס הים

22

המגוון הביולוגי

25
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מפלס הים עולה בגלל קרחונים  
.יבשתיים שנמסים
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בעלי חיים וצמחים מושפעים ועלולים  
להיפגע משינויים בטמפרטורה ובמחזור  

.יש מינים שכבר נעלמים. המים
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כל מה שאנחנו קונים מגיע  
שפולטת הרבה גז פחמן  , מהתעשייה

(חמצני -דו CO2).  פחמן דו חמצני
(הוא גז חממה  GHG).
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גז . הן אוכלות עשב מעלות גירה) ובקר(פרות 
.  מתאן נפלט מהן כשהן מגהקות או נופחות

גם מתאן הוא גז , חמצני-בדומה לפחמן דו
גידול עופות פולט  . אך עוצמתי יותר, חממה

.חמצני מגידול בקר-פחות פחמן דו



בצורות

30

ייצור מזון

32

הצפות חופיות

33

ציקלונים

34
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הצפה חופית נגרמת כתוצאה מעליית  
עליית מפלס הים פירושה . מפלס הים

כמו גם  , שכפרים וערים על שפת החוף
.עלולים להיעלם, איים קטנים באוקיינוס
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ציקלונים שואבים אנרגיה מהמים החמים בפני  
, בגלל שהאוויר והמים מתחממים. האוקיינוס

.הציקלונים מתחזקים יותר ויותר
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שיבושים במחזור המים עלולים  
.לגרום לבצורת
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ייצור המזון עלול להיות מושפע משינויי 
הצפות , ציקלונים, בצורות, טמפרטורה

.ושיטפונות



רעב המוני

37

פליטי אקלים

39

–
–

"ליצירת קשר עם הארגון  La Fresque du Climat" 
contact@climatefresk.org "

:סדריק רינגנבך, ליציירת קשר עם היוצר
contact@bluechoice.fr/ +33-7-54-57-86-65

השימוש במשחק זה למטרות עסקיות מותר בכפוף לתשלום תמלוגים בסך "
הרשיון המקיף זמין באתר  . יורו למשתתף במקרה של שימוש פנימי3או , 10%

www.climatefresk.org/licence/
לשלם באתר ניתן  www.climatefresk.org/fees/."

-Creative Commons BYהשימוש הלא מסחרי במשחק זה מוגן על ידי רישיון 
NC-ND.

הפצתו מנוהלת על ידי העמותה  . האקלים פותח על ידי סדריק רינגנבך' קולאז
"La Fresque du Climat".

Ivrit עברית
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רעב , אם אנו מייצרים פחות אוכל
.יכול לקרות
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שיטפונות ובצורות , ארועי רעב המוני
מאלצים יותר ויותר אנשים לעזוב את  

.ארצם כדי לגור במקום אחר


