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משחק זה מבוסס על פיתוח שהוצע במסגרת  HACK SPACE 2018של קרן רמון וסוכנות החלל הישראלית
ע"י חברי הצוות :לאה ויסוצקי ,נורית שמילוביץ ,אבי שמיר ,מרב לביא בקין ,רויטל יהל נאמן
ייעוץ ופיתוח פדגוגי :תעשיידע (ע"ר) ,מחלקת פיתוח הדרכה .ייעוץ מקצועי :מר יורם אורעד

משחק ״מדוע נטשנו את כדור הארץ?״

מטרת העל
לנוכח נתונים מלוויינים התלמידים ישערו מהו התרחיש שגרם לאנושות לנטוש את כדור הארץ,
ויסבירו את חיוניות הלווינים לאנושות.

מטרות נוספות:
התלמידים יציינו שישה סוגי לוויינים ותפקודם;
התלמידים יסבירו במילותיהם מהי חישה מרחוק ומה מטרותיה ושימושיה;
התלמידים ינתחו מידע המופק ממגוון לוויינים;
התלמידים יסיקו מתוך המידע את המגמות שהסתמנו על פני כדור הארץ;
התלמידים יקשרו בין תופעות אקולוגיות ואקלימיות ובין תנאי החיים בכדה"א.
סיפור מסגרת :התלמידים יצאו למסע שורשים ממאדים לכדור הארץ ,ומטרתם לברר מדוע
עזבו אבות-אבותינו את כדור הארץ .לרשותם עומדים דאטה (נתונים) שאספו לוויינים
הנעים סביב כדור הארץ.
במסעם עוברים התלמידים בשש תחנות ,חדרי בקרה .בכל תחנה הם ינסו למלא את
המשימה באמצעות המידע שעומד לרשותם בתחנה .בסיום התחנה הם יקבלו מעטפה ובה
כמה מילים .כלל המעטפות שייאספו בתחנות יסייעו להם להרכיב משפטים שונים שיתארו
את הסיבה לנטישת כדור הארץ.
תנאי ניצחון :המנצחת היא הקבוצה שתגיע ראשונה ,באמצעות המילים במעטפות ,לתרחיש
של סיבה ותוצאה שיוכל להסביר את נטישת כדור הארץ .התרחיש צריך להיות הגיוני
מבחינה מדעית ולהתבסס על רמזים והסברים מהתחנות.

משך זמן המשחק 3 :שעות אקדמיות (יום שיא)
קהל יעד :כיתות ז'-י'
מספר שחקנים :כיתה ( 42–35תלמידים) חלוקה לשש קבוצות ,עד שבעה תלמידים בכל קבוצה.
סביבת המשחק :במשחק עוברים התלמידים בין כמה תחנות ,לכן מומלץ לקיים את הפעילות במרחב
בית הספר כולו ,ולא רק בכיתה אחת.
יש לבחור מראש שישה מרחבים (אחד לכל תחנה) ברחבי בית הספר .בכל מרחב יוצבו שתי עמדות,
כדי לאפשר לשתי קבוצות להיות בו בזמן באותה תחנה.

משחק ״מדוע נטשנו את כדור הארץ?״

מושגים:
תחנה/חדר בקרה :מרחב בבית הספר
עמדה :שני שולחנות מוצמדים שסביבם התלמידים עובדים יחד
משימה :תרגיל עיבוד והסקת מסקנות מנתוני לוויינים .כל משימה נפתחת בדף משימה ונחתמת בהענקת
מעטפת מילים לאחר סיום המשימה בהצלחה.
קבוצה :כמה תלמידים שעובדים יחדיו על פתרון המשימה .המשחק מוגדר ל 6–1-קבוצות ,עד שבעה
תלמידים בקבוצה.

כיתה/חדר בקרה
עמדת
משימה 1
עמדת
משימה 2

כרטיסיות

מחשב

מעטפת
מילים

נציג חדר בקרה
[תלמיד אחראי]

משימה

משחק ״מדוע נטשנו את כדור הארץ?״

שלבים בהפקת המשחק בבית הספר
יום הפעילות אמור להיות יום מהנה במיוחד .על המורה לוודא שבבית הספר מתקיימים התנאים
המיטביים לביצוע הפעילות .יש להכין את האביזרים מראש.
יש לבחור שישה מרחבים נפרדים וכיתת בסיס שממנה מזניקים את המשימה ובה מסכמים
אותה .בכל מרחב שתי עמדות של אותה משימה.
יש להדפיס אמצעי הדרכה :נתוני מידע והחידות שבכל תחנה (מפות ,גרפים ,דוחות ,תצלומי
לוויינים וטבלאות נתונים ,סרטונים ועוד).
יש להציב שתי עמדות משימה בכל חדר בקרה (סביר להניח שקצב מעבר הקבוצות מתחנה
לתחנה לא יהיה אחיד) ולהכין בכל עמדה מחשב או טאבלט עם חיבור לאינטרנט.
יש למנות שבעה תלמידים לתפקיד אחראי חדר בקרה .תלמידים אלה ,שלא יהיו חברי הקבוצות
המתחרות במשחק ,ממונים על ההתנהלות בתחנה :סדר ,עמידה בזמנים ,בדיקת תשובה סופית וכו'.
יש לחלק לקבוצות את דף הוראות המשחק ומפת ההתקדמות.
יש לוודא כי כל אחראי חדר בקרה מחזיק ברשותו עבור כל קבוצה:
 .1דפי משימה שמובילה לפתרון השאלה בתחנה;
 .2מעטפות ובהן מילים ,לתת לכל קבוצה בסיום מוצלח של משימה;
 .3כלי כתיבה :עפרונות ,טושים ,דבק.

נציג לתלמידים את המשימה:
פתיחה :תלמידים יקרים ,השנה שנת  2150לספירה .לפני תשעים שנה נאלצו אבות־ אבותינו לנטוש את
כדור הארץ בשל השתנות התנאים .הם נסו על נפשם ,חיפשו מושבה חדשה ומצאוה :מאדים .לאחר
כמעט מאה שנה אבד הידע ונשארו רק נתונים מכמה לוויינים שדגמו את כדור הארץ בעשרות השנים
שטרם נטישת כדור הארץ.
אנו יוצאים למסע שאורכו שלוש שעות .עליכם להתחלק לשש קבוצות ולעבור בין חדרי הבקרה של
הלוויינים השונים .בכל חדר בקרה עליכם לגשת לעמדה הפנויה ולפתור את המשימה .לאחר שתפתרו
נכונה ,תקבלו מעטפה מאחראי חדר הבקרה .במעטפה רמזים שיעזרו לכם להגיע לפתרון התעלומה
– מדוע נטשנו את כדור הארץ?
בהצלחה!
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רשימת חדרי בקרה במשחק :
התרחיש
בתחנה
שינוי הרכב
הגזים באוויר
שינוי
הביומסה
באוקיינוסים
המסת
קרחונים

חדר בקרה פעילות
OCO

NOAA

LANDSAT

אביזרים

משחק “פתור ושחור” (שתי
הדפסת
גרסאות :אחת לפני ואחת אחרי) .משחק;
שם של גז ואחוז אידיאלי ,שם של עפרונות
גז ואחוז לא אידיאלי.
מצא את ההבדלים :תמונות של הדפסת
שוניות אלמוגים מהשנים  –2018משחק;
2053
עפרונות
הדפסת
משחק הזיכרון :תמונות לאחר
המשחק
הצפה“ ,לפני ואחרי”.

AURA
חור באוזון
משחק הזיכרון :קלפים של שנה הדפסת
מול קלפים של מצב החור באוזון .משחק
לאחר מכן סידור על ציר .גילוי
השנה שבה נסרק החור הגדול
ביותר.
אסטרואידים  NEOS-Satסריקת סרטוני לוויין מאירועים טלפונים
שונים בחלל .האם היה משהו
חכמים של
חריג?
התלמידים;
מעטפות
בירוא יערות ALOS
סידור תמונות לוויין בסדר
אביזרי
כרונולוגי וגילוי אחוזי היערות
משחק
שנמצאו בסריקה האחרונה של
הלוויין.
תחנה סופית זו חייבת גילוי הסיבה לנטישת כדה”א.
דבק ,דפים,
להיות
התלמידים יגיעו עם הרמזים
כלי כתיבה
תחנה
שקיבלו ויבנו תרחיש הגיוני
אחרונה; בעזרת מילים שיקבלו מהמפעיל
אף קבוצה במעטפה.
לא תתחיל
ממנה.

נתון מפתח לפתרון
35%
CO2
7–9–7
27%

DURBAN

2050

25/08/2092

5.3%

הפתרון לפעילות:
השערה הגיונית
לשאלה “מדוע נטשנו
את כדור הארץ?”
ניתן לשלב בתשובות
את כל המילים
שקיבלו התלמידים
בתחנות ומילות
מפתח.

ברוכים הבאים ,הגעתם לחדר הבקרה של
הלוויין הטלסקופי NEOSSAT
אוסט הוא מיקרו־לוויין
הנ ָ
ֵ
מתוצרת קנדה.
משקלו 65 :ק"ג
טלסקופ :בעל עדשה בקוטר  15ס"מ
תנועה :נע בגובה של  700ק"מ מעל
כדור הארץ
מטרת הנאוסט :לאתר אסטרואידים
קרובי ארץ
זהו הלוויין הראשון מסוגו בעולם .הוא שיפר באופן ניכר את המעקב אחר גופים
הנמצאים במסלול התנגשות עם כדור הארץ או עם כלים אחרים במסלול.

בכרטיסיות שלפניכם מידע חשוב שהגיע מהלוויין.
מידע זה יעזור לכם להבין את פעילות הלוויין
ויסייע בידכם לפתור את החידה בהצלחה.

מהו אסטרואיד?
אסטרואיד הוא גוף שגודלו יכול להיות בין  10מטרים לכמה מאות קילומטרים.
רבים מהאסטרואידים במערכת השמש נעים במעין זרם אדיר המקיף את
השמש במסלול שבין מאדים לצדק ונקרא "חגורת האסטרואידים".
רוב האסטרואידים מצויים בחגורת האסטרואידים הזאת ,אך יש גם כאלה
המקיפים את השמש במרחקים גדולים יותר ,ויש כאלה שמסלולם מביא
אותם לקרבה מסוכנת מאוד למסלולו של כדור הארץ!

האם אסטרואידים מסכנים את כדור הארץ?
לאסטרואידים הרכבים שונים :יש כאלה העשויים מסלע ,יש כאלה העשויים
ממתכת ויש כאלה שאפשר למצוא בהם גם תרכובות אורגניות המכילות
פחמן ,חמצן ,חנקן ומימן .לאסטרואידים יצא מוניטין מפוקפק בסרטים
כמו "ארמגדון" ,אשר מתאר מצב שבו אסטרואיד ענק מאיים לפגוע בכדור
הארץ ולהשמיד את כל מה שחי עליו .כדור הארץ אכן חשוף לפגיעתם של
אסטרואידים ,ולמעשה זו תופעה שכיחה מכפי שהייתם מדמיינים .אחת
לשנה־שנתיים אסטרואיד בגודל של פיל הודי נקלע למסלול התנגשות בכדור
הארץ ,אולם במרבית המקרים האסטרואידים הללו נשרפים באטמוספרה
במופע זיקוקים מרהיב ואינם פוגעים בקרקע .לעומת זאת ,אחת לכמה מיליוני
שנים פוגע בכדור הארץ אסטרואיד בגודל עצום ,ופגיעתו מותירה מכתש
אדיר בפני כדור הארץ ויוצרת פיצוץ שעלול להיות הרה אסון.

דף למפעיל חדר בקרה:
בכניסת התלמידים לחדר יש להקרין את הסרטון שבקישור זה:
 http://bit.do/NEOSSATאו לתת להם את הכרטיסייה עם קוד הQR-
לסריקה.

המשימה!
לפניכם קודי  QRשונים שנמצאו בנתונים שהיו שמורים בלוויין .עליכם לסרוק
אותם ולצפות בסרטונים ששרדו מלווייני התצפית.

לאחר הצפייה יש לתת להם את כרטיסיות הנתונים שהגיעו מהלוויין.

איתרתם משהו חריג? מצאתם סרטון שיוכל לעזור לכם לשער מהי הסיבה
שבגללה נטשנו את כדור הארץ?

לאחר שקראו את הנתונים ,יקבלו התלמידים את כתב המשימה.

העבירו את תאריך הצילום החריג למפעיל חדר בקרה.

ברגע שיבינו כי התשובה לחידה היא  25.8.2092יש לתת להם את
מעטפת הרמז.

ב25.8.2092-

פיצוץ

גדול

החריב

אסטרואיד

תפוצץ

ברוכים הבאים ,הגעתם לחדר הבקרה של
הלוויין נועה NOAA
בעולם מתחוללים שינויים ביולוגיים
שונים המציבים בפנינו אתגר.
שינויים :אקלים ,עליית מפלס הים,
סערות עזות יותר וצמיחת אוכלוסין.
מטרת הנאוסט :לבחון את השינוי
ובימות.
באוקיינוסים ַ
תפקידו :המידע שמתקבל ממנו
מסייע לנו לשפר את איכות המים על
פני כדור הארץ.

בכרטיסיות שלפניכם מידע חשוב שהגיע מהלוויין.
מידע זה יעזור לכם להבין את פעילות הלוויין
ויסייע בידכם לפתור את החידה בהצלחה.

מהי ביומסה?
באקולוגיה ,ביומסה היא המסה הכוללת של כל החומר האורגני הלא מאובן
באזור ובזמן מסוים .לדוגמה ,צמחים ובעלי חיים הם ביומסה ,וכך גם החומרים
שהם מייצרים ,כגון עץ או גללי בעלי חיים.

!

!

שונית האלמוגים היא המרכז והבסיס של המערכת האקולוגית באוקיינוסים.
התלות בשונית אינה מוגבלת לתחום שמתחת למים ,אלא קיימת גם מעל
למים .השונית היא הבסיס הפיזי שעליו בנויות מדינות שלמות.

המצב של להקות הדגים בשנת  2018באזור הים התיכון היה מדאיג ביותר.
יש עדויות ברורות לירידה ניכרת באיכות שלל הדגה ובגודלו .באזורים
רבים מיני חי גדולים ובעלי תוחלת חיים ארוכה יותר כבר נעלמו לגמרי
מהמלאי המסחרי.

אחת הסיבות הנפוצות להלבנה בקרב אלמוגים בשנים האחרונות היא עלייה
בטמפרטורת האוקיינוסים והימים .עמידותן של שוניות אלמוגים בכל רחבי
העולם נתונה בסכנה עקב ההתחממות הגלובלית.

הידעת?
עם העלייה בטמפרטורת האטמוספרה עולה גם טמפרטורת האוקיינוסים.
בשנים האחרונות חלה עלייה מתמדת בטמפרטורת האוקיינוסים :בשנת
 1992הייתה טמפרטורת האוקיינוסים גבוהה ב־0.22יִ Cמהממוצע ארוך
הטווח ,ואילו בשנת  2010עלתה הסטייה ל־0.5יִ.C

גורמים לירידה בביומסה הימית:
 .1זיהום ממפעלים (השכלת פסולת מוצקה ונוזלית);
 .2זיהום מצד בני האדם השוהים בחוף;
 .3השלכת פסולת מכלי שיט (אוניות);
 .4השלכת חביות נפט לים;
 .5דיג יתר;
 .6התחממות גלובלית – שינוי טמפרטורת המים.

דף למפעיל חדר בקרה:
בכניסת התלמידים לחדר יש להקרין את הסרטונים שבקישור זה:
 ,http://bit.do/CORAL-22או לתת להם את הכרטיסייה עם קוד הQR-
לסריקה;
לאחר הצפייה יש לתת להם את כרטיסיות הנתונים שהגיעו מהלוויין;
לאחר שקראו את הנתונים ,יקבלו התלמידים את כתב המשימה;
ברגע שיבינו כי התשובה לחידה היא א– 7ב– 9ג– 7יש לתת להם את
מעטפת הרמז.

המשימה!
לפניכם שתי תמונות לוויין" ,לפני" ואחרי" של שוניות האלמוגים ברחבי העולם.
ע ל יכם ל מ צוא ב עזרת זכוכ ית מ ג דלת את הש י נו י שהתר חש בשו נ יות ע ד
שנת .2053
לאחר שתסרקו את התמונות ותמצאו את השינויים גשו למפעיל חדר הבקרה
ומסרו לו את התשובות.
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אוקיינוס

ברוכים הבאים ,הגעתם לחדר הבקרה של
לוויין התצפית אלוס ALOS
יצור :זהו לוויין תצפית כדור הארץ
שפיתחה חברת  JAXAהיפנית.
תפקיד :לוויין זה מבצע סריקות קרקע
על פני שטחים גדולים ומנתח נתונים
רבים.
מטרת האלוס :מסוגל להבחין בסוג
הקרקע והצמחייה ,וכך יכול לעקוב
אחר שינויים והתפתחות בקרקע.

בכרטיסיות שלפניכם מידע חשוב שהגיע מהלוויין.
מידע זה יעזור לכם להבין את פעילות הלוויין
ויסייע בידכם לפתור את החידה בהצלחה.

מהו בירוא יערות?
שריפות הענק שמציתים איכרים ביער האמזונס
נמשכות חודשים רבים בכל שנה .האיכרים
ומפעלים תעשייתים מבעירים את השריפות
העצומות הללו כדי לפנות שטחי עיבוד חדשים
לצרכים חקלאיים .השריפות מתפשטות על פני
אלפי קילומטרים רבועים וממשיכות לבעור
במשך חודשים ,עד שבאים הגשמים העונתיים
ומכבים אותן.
כעבור כמה שנים החקלאים מוצאים שהקרקע אינה פוריה דייה ,מציתים
חלקות יער חדשות וממשיכים בהרס היער .בכל שנה מושמדים כ־ 20אלף
קילומטרים רבועים של יער .בתהליך מתמשך ועצוב שנקרא "בירוא יערות"
( )deforestationהושמד שטח יער בגודל של ספרד כולה!
אבל מעבר לאובדן היערות היפים ומלאי החיים הללו ,לשריפות הענק הללו יש
השלכות סביבתיות איומות .השריפות באמזונס משנות לרעה את מאזן הגשם
ביער הגשם העצום .הן פוגעות במה שמכונה בפי רבים "הריאות של העולם".
הן גורמות מדי יום לפליטת אלפי טונות של פחמן דו־חמצני לאטמוספרה
ופוגעות גם בהשפעתו המקררת של יער האמזונס ,שמגיעה עד אירופה.

יערות הגשם הם "הריאות של
העולם"; צמחייתם מספקת
חמצן ,הנחוץ לבני האדם
ולבעלי החיים לתהליך
הנשימה;
עצים סופגים פחמן דו־חמצני,
ויכולת זו מסייעת כעת
במיוחד ,בעקבות עליית כמות הפחמן הדו־חמצני באטמוספירה .עלייה זו
מחריפה ככל שנמשכת השמדת היערות.
בירוא יערות פוגע בפוריותה של הקרקע עד כדי הפיכתה עקרה ובלתי ניתנת
לעיבוד חקלאי; בהיעדר צמחייה הקרקע מתייבשת .היערות שומרים על
עודפי לחות ,בלעדי הלחות גוברת סכנת הבצורת.
יערות הגשם מאכלסים כ־ 70%ממיני החי על פני כדור הארץ .בגלל בירוא
היערות מושמדים מדי שנה עשרות אלפי מינים .השמדתו של מין אחד פוגעת
בהכרח במינים אחרים .השמדה המונית של מינים היא סכנה לעתיד האנושות,
שכן האנושות תלויה באלפי מינים.
יערות הגשם הם הסביבה שבה נוצרות צורות חיים חדשות .זהו המאגר
הגנטי העשיר ביותר בעולם ,ואובדנו ימיט אסון אקולוגי.
תרופות רבות מכילות מרכיבים מצמחי בר הגדלים ביערות הגשם .בצמחי
הבר טמונים גם רזי התרופות למחלות העתיד.

דף למפעיל חדר בקרה:
בכניסת התלמידים לחדר יש להקרין את הסרטון שבקישור זה:
 http://bit.do/ALOS22או לתת להם את הכרטיסייה עם קוד הQR-
לסריקה.
לאחר הצפייה יש לתת להם את כרטיסיות הנתונים שהגיעו מהלוויין.
לאחר שקראו את הנתונים ,יקבלו התלמידים את כתב המשימה.
ברגע שיבינו כי התשובה לחידה היא  5.3%אחוזי יערות יש לתת
להם את מעטפת הרמז.

המשימה!
לפניכם תמונות לוויין של היערות שהתגלו במהלך השנים .נסו לסדרן על
גבי הדף המצורף לפי סדר התרחשות .לאחר שתבחנו את השינוי ,ואם אתם
חדי עין – ייחשף בפניכם מספר .המספר מייצג את אחוז היערות הבריאים
שנקלטו בסריקה האחרונה של כדור הארץ .לאחר גילוי התשובה גשו למפעיל
חדר בקרה ומסרו לו את הנתון.
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בירוא יערות
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הרס

ברוכים הבאים ,הגעתם לחדר הבקרה של
הלוויין לנדסאט LANDSAT
אוסט הוא מיקרו־לוויין
הנ ָ
ֵ
מתוצרת קנדה.
יצור :הלוויין לנדסאט ,פרי שיתוף
פעולה בין נאס"א ובין המכון הגאולוגי
האמריקני ,מפיק תמונות מדהימות
של פני כדור הארץ ושפע של נתונים
מדעיים.
תפקיד :לצלם ולנתח את שטחי הקרח
באנטרקטיקה ולעקוב אחרי השינוי
המתרחש שם.
מטרת :מודד את פני השטח של כדור
הארץ בעזרת טכנולוגיות אינפרה־
אדום.

בכרטיסיות שלפניכם מידע חשוב שהגיע מהלוויין.
מידע זה יעזור לכם להבין את פעילות הלוויין
ויסייע בידכם לפתור את החידה בהצלחה.

המסת קרחונים?
שינויים בקרחונים הם אינדיקטור
לשינויי אקלים .על פי מדידות של
מאזן מסה ,כמעט כל הקרחונים
בראשי ההרים ברחבי העולם כולו
נסוגים ומצטמצמים .עלולות להיות
לזה השפעות חמורות על הסביבה
ועל רווחת האדם ,בכללן אסונות
טבע ,פגיעה באספקה של אנרגיה
ומים ונזק לכלכלה העולמית .נסיגת
הקרחונים משפיעה לא רק על
גובה פני הים ,אלא גם מאיימת על רווחתם של כשישית מאוכלוסיית העולם,
שקרחונים ומי הפשרת שלגים הם מקור המים העיקרי שלהם בעונות היובש.
קצב הנסיגה של הקרחונים הואץ בעשורים האחרונים .המגמה של המשך
הצטמצמות הקרחונים עלולה להוביל להיעלמותם של קרחונים רבים עד
סוף המאה ה־.21

הידעת?
הים באזור שמסביב לקוטב הצפוני מכוסה בדרך כלל בשכבת קרח בעובי של
 3–2מטרים .בחורף הקרח מתפשט דרומה ובעבר הגיע עד סקוטלנד .בקיץ
הוא נסוג ומכסה אזור קטן יחסית סביב הקוטב .עם תחילת שינויי האקלים
החל הקרח לסגת עוד ועוד ,ולפי תחזיות שונות הוא עלול להיעלם לגמרי
במהלך הקיץ עוד לפני שנת  .2030התופעה הזו פוגעת במינים שונים של
בעלי חיים ,למשל דובי הקוטב ,שהיעדר הקרח מקשה עליהם לצוד.

דף למפעיל חדר בקרה:

המשימה!

בכניסת התלמידים לחדר יש להקרין את הסרטונים שבקישורים
האלה,http:// bit.do/LANDSAT-2, http:// bit.do/LANDSAT :
או לתת להם את הכרטיסייה עם קוד ה QR-לסריקה.

בכרטיסיות מופיעות תמונות "לפני ואחרי" המסת הקרחונים .עליכם להצליב
את הנתונים ולאתר את תמונות המקומות השונים בעזרת משחק הזיכרון.
לבסוף עליכם למצוא את המקום שבו חלה עליית המפלס הגבוהה ביותר.

לאחר הצפייה יש לתת להם את כרטיסיות הנתונים שהגיעו מהלוויין.

הוראות המשחק:

לאחר שקראו את הנתונים ,יקבלו התלמידים את כתב המשימה.

יש לערבב את כל הכרטיסים כשפניהם מטה ולפזרם על פני השולחן.

ברגע שיבינו כי התשובה לחידה היא  27%DURBANיש לתת להם
את מעטפת הרמז.

כל שחקן חושף בתורו שני כרטיסים .אם הכרטיסים מתאימים – הוא יכול
להפוך צמד נוסף .לאחר שסיים ,יש לסדר את הכרטיסים שנמצאו על ציר
זמן ,לפי השנה שמופיעה בכרטיס.
•
כאשר כל הכרטיסיות חשופות ומסודרות יש לבחון :מהו המקום שבו
המפלס היה הגבוה ביותר? למה זה היה יכול להוביל לנטישת כדור הארץ?
בתום המשחק מסרו את הנתון למפעיל המשימה .אם צדקתם – תקבלו
מידיו את מעטפת הרמז שתוביל אתכם למציאת התרחיש הנכון לנטישת
כדור הארץ.

בירוא יערות

הצפות

עלה

שטחים

ירד

רבים

ברוכים הבאים ,הגעתם לחדר הבקרה של
הלוויין אאּורה AURA
אאורה נשלח לבצע משימה
בין־לאומית .הוא לומד את שכבת
האוזון של כדור הארץ ,את איכות
האוויר ואת האקלים.
תנועה :אאורה נע עם עוד שישה
לוויינים ,ויחד הם נקראים "רכבת".
משימתו :ללמוד את שכבת האוזון
ולנתח את המידע ,מחלק את שכבת
האוזון לצבעים כדי לזהות אזורים
שיש בהם דלילות גזים.

בכרטיסיות שלפניכם מידע חשוב שהגיע מהלוויין.
מידע זה יעזור לכם להבין את פעילות הלוויין
ויסייע בידכם לפתור את החידה בהצלחה.

מהו החור באוזון?
בשנת  1985התגלה ממצא שהדהים את העולם כולו :כמות האוזון מעל יבשת
אנטרקטיקה ירדה ביותר מ־ 40%בשנים .1984–1977
בסוף המאה ה־ 20התגלה מעל אנטרקטיקה חור גדול בשכבת האוזון ,ובאזורים
אחרים התגלתה הידלדלות של השכבה .הסברה הרווחת (והמוכחת ,לדעת
רוב המומחים) היא שהחור הוא מעשה ידי אדם.

כיצד נוצר החור באוזון?
לחומרים כימיים בשם פחמימנים כלוריים־פלואוריים ( )CFCיש תפקיד
מכריע בהריסת גז האוזון .ה־ CFCנמצא בשימוש נרחב מכיוון שהוא יציב
מאוד מבחינה כימית ואינו רעיל .יש לו שימושים רבים מאוד בחיי היום־יום:
הוא משמש בתעשיית האלקטרוניקה ,בתרסיסים שונים כמו דאודורנט ,צבע,
תרסיסים להדברת חרקים ,בגז מזגנים ועוד.

יש לשלוח תמונה כמו שצריך

דף למפעיל חדר בקרה:

המשימה!

בכניסת התלמידים לחדר יש להקרין את הסרטונים שבקישור זה:
 .http://bit.do/AURA22או לתת להם את הכרטיסייה עם קוד הQR-
לסריקה.

בכרטיסיות מופיעות תמונות לווין שצולמו בשנים  .2050–1980עליכם לקשר
בין השנה לתמונה הרלוונטית בעזרת משחקו הזיכרון .לבסוף עליכם לנתח
את הנתונים ולמצוא מהי השנה שבה החור באוזון היה הגדול ביותר.

לאחר הצפייה יש לתת להם את כרטיסיות הנתונים שהגיעו מהלוויי.

הוראות המשחק:

לאחר שקראו את הנתונים ,יקבלו התלמידים את כתב המשימה.

יש לערבב את כל הכרטיסים כשפניהם מטה ולפזרם על פני השולח.

ברגע שיבינו כי התשובה לחידה היא  2050יש לתת להם את מעטפת
הרמז.

כל שחקן חושף בתורו שני כרטיסים .אם הכרטיסים מתאימים – הוא יכול
להפוך צמד נוסף .לאחר שסיים ,יש לסדר את הכרטיסים שנמצאו על ציר
זמן ,לפי השנה שמופיעה בכרטיס.
אם השחקן הפך כרטיסיות לא תואמות ,הוא הופך אותן בחזרה והתור
עובר לשחקן הבא.
כאשר כל הכרטיסיות חשופות ומסודרות עליכם לבחון ולגלות מהי השנה
שבה החור באוזון היה הגדול ביותר? למה זה היה יכול להוביל לנטישת
כדור הארץ?
בתום המשחק מסרו את הנתון למפעיל המשימה .אם צדקתם –
תקבלו מידיו את מעטפת הרמז שתוביל אתכם למציאת התרחיש הנכון
לנטישת כדור הארץ.

בשנת 2050

חור באוזון

גדול

האטמוספרה

שכבת

הידללות

ברוכים הבאים ,הגעתם לחדר הבקרה של
הלוויין או־סי־או OCO
זהו לוויין מחקר של נאס"א ,והוא נשלח
לחלל כדי לבחון את כמות הגזים
באטמוספרה ולגלות מהם הגורמים
העיק ריים לה תחממו ת גלובלי ת.
הלוויין שוגר באמצעות משגר "דלתא
 "2מתוצרת בואינג.

בכרטיסיות שלפניכם מידע חשוב שהגיע מהלוויין.
מידע זה יעזור לכם להבין את פעילות הלוויין
ויסייע בידכם לפתור את החידה בהצלחה.

אטמוספרה מהי?
אטמוספרה היא מעטפת הגזים שסביב כדור הארץ .האטמוספרה מאפשרת
את החיים על פני כדור הארץ בכך שהיא סופגת את מרבית הקרינה האולטרה־
סגולה המגיעה מהשמש ,ממתנת את הבדלי הטמפרטורה בין היום והלילה
ועוד .שינויים באטמוספרה גורמים לשינויים באקלים ובמזג האוויר.

הרכב האטמוספרה

אפקט החממה  -מהו?

הרכב האטמוספרה של כדור הארץ השתנה מאז היווצרות החיים בו וממשיך
להשתנות .האטמוספרה מאבדת מימן .הצמחים על פני כדור הארץ ,ובמיוחד
האצות החד־תאיות ,מפרישים חמצן אל האטמוספרה כחלק מתהליך
הפוטוסינתזה .מאז אמצע המאה ה ,20-בעקבות בירוא יערות ושריפת דלק,
נמדדת ירידה בכמות החמצן ועלייה בכמות הפחמן הדו־חמצני .תערובת
הגזים שיוצרת את האטמוספרה נקראת אוויר .מרכיבי האוויר משתנים לפי
אחוז המים באוויר ,שנע בין  0ל־ 7אחוזים .באזורים שונים של העולם מרכיבי
האוויר משתנים מעט בשל גורמים כמו גובה ,לחות ועוד.

גזי החממה הם גזים שקופים באטמוספרה .הקרינה קצרת הגל (קרינה
אולטרה־סגולה) המגיעה מהשמש עוברת דרכם ,אך הם בולעים היטב את
הקרינה ארוכת הגל (קרינה אינפרה־אדומה) הנפלטת מכדור הארץ .גזי
החממה בולעים את הקרינה ב"פסי בליעה" – תחומי אורכי גל האופייניים
לכל גז .הקרינה האינפרה־אדומה הנבלעת בגזי החממה מומרת לחום ,והוא
הגורם להתחממות האטמוספרה .זהו "אפקט החממה ".אלמלא אפקט
החממה הייתה הטמפרטורה הממוצעת של פני כדור הארץ נמוכה בכ40°C-
מן הערכים הנוכחיים.

35%

ירידה

חמצן

נשימה

CO2

התחממות

התחממות

גלובלית

אפקט

החממה

דף למפעיל חדר בקרה:
בכניסת התלמידים לחדר יש להקרין את הסרטונים שבקישורים
האלה ,http://bit.do/OCO22, http://bit.do/OCO23 :או לתת להם את
הכרטיסייה עם קוד ה QR-לסריקה.
לאחר הצפייה יש לתת להם את כרטיסיות הנתונים שהגיעו מהלוויין.
לאחר שקראו את הנתונים ,יקבלו התלמידים את כתב המשימה.
ברגע שיבינו כי התשובה לחידה היא  CO2 35%יש לתת להם את
מעטפת הרמז

המשימה!
במשחק שלפניכם מסתתר נתון על אחד ממרכיבי הגזים באטמוספרה .בעזרת
המשחק "שחור ופתור" תוכלו לגלות מהו הנתון.
איך פותרים?
מטרת המשחק היא לחשוף נתון חבוי באמצעות השחרת המשבצות .המספרים
שמעל ללוח ומשמאלו מסמלים את קבוצות התאים שעליכם למלא בכל טור
ושורה לפי סדר הופעתם .המרחק בין המשבצות אינו נתון .עליכם להצליב
את המספרים כדי לגלות אם ניתן להשחיר את המשבצת.
לאחר שתשחירו את כל המשבצות ,יתקבל מהן הנתון על אחד ממרכיבי
הגזים באטמוספרה .גשו למפעיל התחנה ,מסרו לו את הנתון שגיליתם וקבלו
ממנו את מעטפת הרמז.

