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ACE 2018 של קרן רמון וסוכנות החלל הישראלית משחק זה מבוסס על פיתוח שהוצע במסגרת HACK SP

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

  ,ץראה רודכ תא שוטנל תושונאל םרגש שיחרתה והמ ורעשי םידימלתה םינייוולמ םינותנ חכונל
ת.ושוות הלווינים לאנת חיונירו אויסבי

מטרות נוספות: 

תפקודם;וויינים ושה סוגי לשיתלמידים יציינו ה 	

ושימושיה;תיה ומה מטרורחוק ם מהי חישה מתיהם יסבירו במילותלמידיה 	

תחו מידע המופק ממגוון לוויינים;ם ינתלמידיה 	

ר הארץ;כדותמנו על פני ת שהסת המגמותוך המידע אתלמידים יסיקו מה 	

כדה"א.ת ובין תנאי החיים בת ואקלימיות אקולוגיוופעותלמידים יקשרו בין תה 	

מדוע לברר ומטרתם הארץ, לכדור ממאדים שורשים למסע או יצהתלמידים  מסגרת:סיפור 
לוויינים שאספו )נתונים( דאטה עומדים לרשותם הארץ. כדור את אבות-אבותינו עזבו 

הנעים סביב כדור הארץ. 

את למלא ינסו הם תחנה בכל בקרה. חדרי תחנות, בשש התלמידים עוברים במסעם 
ובה מעטפה יקבלו הם התחנה בסיום בתחנה. לרשותם ומד שעהמידע באמצעות המשימה 

שיתארו שונים משפטים יב להרכלהם יסייעו בתחנות שייאספו המעטפות כלל מילים. מה כ
את הסיבה לנטישת כדור הארץ. 

לתרחיש מעטפות, בהמילים ות באמצעראשונה, שתגיע הקבוצה היא המנצחת  ניצחון:תנאי 
הגיוני להיות צריך התרחיש הארץ. כדור נטישת את להסביר שיוכל ותוצאה סיבה של 

מבחינה מדעית ולהתבסס על רמזים והסברים מהתחנות.

משך זמן המשחק: 3 שעות אקדמיות )יום שיא(

קהל יעד: כיתות ז'-י'

מספר שחקנים: כיתה )35–42 תלמידים( 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:

 ת הספרמרחב בביתחנה/חדר בקרה: 

ם יחדתלמידים עובדים הת מוצמדים שסביבשני שולחנו עמדה:

 תבהענקתמת ונחמשימה בדף ת נפתחמשימה כל לוויינים. מנתוני ת מסקנות והסקוד עיבתרגיל  משימה:
שימה בהצלחה.ר סיום המת מילים לאחמעטפ

 שבעהעד ת, קבוצו 6–1-לר מוגדשחק המהמשימה. ון תרפעל יחדיו ובדים שעתלמידים כמה קבוצה: 
 וצה.תלמידים בקב

 נציג חדר בקרה
 ]תלמיד אחראי[

כיתה/חדר בקרה 

עמדת 
משימה 2

כרטיסיות

מעטפת 
מילים

משימה

מחשב

עמדת 
משימה 1



משחק ״מדוע נטשנו את כדור הארץ?״

שלבים בהפקת המשחק בבית הספר

 התנאיםמתקיימים הספר שבבית לוודא המורה על במיוחד. מהנה יום להיות אמור הפעילות יום 
 ת האביזרים מראש.ת. יש להכין אהמיטביים לביצוע הפעילו

 כמיםמסובה המשימה את ם מזניקישממנה בסיס ת תכיונפרדים רחבים משישה  לבחוריש  	
תה משימה.ות של אותי עמדכל מרחב שתה. באו

 תצלומית, דוחוגרפים, ת, )מפותחנה שבכל ת והחידומידע וני נתרכה: הדאמצעי  סלהדפייש  	
 וד(.ת נתונים, סרטונים ועלוויינים וטבלאו

 תחנהמהקבוצות מעבר שקצב להניח )סביר רה בקחדר בכל שימה מת עמדותי ש להציביש  	
שב או טאבלט עם חיבור לאינטרנט.ולהכין בכל עמדה מחתחנה לא יהיה אחיד( ל

 תוצובקה ריבח והיי אלש ה,לא םמידילת .הרקב רדח יארחא קידתפל םמידילת הבעש תונלמ שי 	
ו'.כו תופיס הבושת תקבדי ם,ימנזב הידמע ר,סד ה:תחנב תולהתנהה לע םוניממ ק,שחמב תורתחמה

ת.תקדמות המשחק ומפת ההוראות דף הת א לקבוצויש לחלק 	

כל קבוצה:ר שותו עבוכי כל אחראי חדר בקרה מחזיק בר יש לוודא 	

תחנה;רון השאלה בשמובילה לפת. דפי משימה 1

 ום מוצלח של משימה;ת לכל קבוצה בסיתות ובהן מילים, לטפ. מע2

ות, טושים, דבק.כתיבה: עפרונכלי . 3

נציג לתלמידים את המשימה: 

 תא שוטנל וניתובא ת־ובא וצלאנ הנש םיעשת ינפל .הריפסל 0512 תנש הנשה ,םירקי םידימלת :החיתפ
 לאחרמאדים. ומצאוה: חדשה מושבה חיפשו נפשם, על נסו הם התנאים. השתנות בשל הארץ כדור 

 שניםהת בעשרוהארץ ור כדת אשדגמו לוויינים מכמה תונים נרק רו ונשאהידע אבד שנה מאה כמעט 
שת כדור הארץ.שטרם נטי

 שלהבקרה רי חדבין ולעבור ת קבוצוש לשתחלק להעליכם ת. שעושלוש כו שאורלמסע יוצאים אנו 
 תרותפשלאחר שימה. המת אר ולפתוהפנויה לעמדה ת לגשם עליכרה בקחדר כל בהשונים. ויינים הלו

 תעלומההתרון לפלהגיע ם לכרו שיעזרמזים במעטפה הבקרה. ר חדראי מאחמעטפה תקבלו ונה, נכ
רץ?ת כדור האו א– מדוע נטשנ

בהצלחה!



משחק ״מדוע נטשנו את כדור הארץ?״

רשימת חדרי בקרה במשחק :

נתון מפתח לפתרון אביזרים פעילות  התרחיש קרהחדר ב
חנהבת

 35%
CO2

 תהדפס
משחק;

תונועפר

 תיר” )שור ושחומשחק “פת
 ת אחרי(.ת לפני ואחגרסאות: אח

 של גז ואחוז אידיאלי, שם שלם ש
גז ואחוז לא אידיאלי.

OCO  כבשינוי הר
ווירהגזים בא

7–9–7 NOAA ת שלם: תמונומצא את ההבדלי תהדפס  שינוי
משחק;

תונועפר
–1820שנים ם מהשוניות אלמוגי

2053
 הביומסה

באוקיינוסים
27%

  DURBAN
 תהדפס

המשחק
 ת לאחר  תמונוכרון:שחק הזימ

 ואחרי”.הצפה, “לפני 
LANDSAT  תהמס

קרחונים

2050 AURA ם של שנהכרון: קלפימשחק הזי תהדפס וןוזחור בא
משחק  ול קלפים של מצב החור באוזון.מ

 ר מכן סידור על ציר. גילוילאח
 השנה שבה נסרק החור הגדול

 ר.ביות
 טלפונים 25/08/2092

 כמים שלח
 ועיםרטוני לוויין מאירת ס סריק

 ם היה משהום בחלל. האשוני
NEOS-Sat אסטרואידים

התלמידים;
תמעטפו

 ריג?ח

5.3% ALOS וויין בסדרתמונות לסידור  אביזרי תרוא יערובי
 תכרונולוגי וגילוי אחוזי היערו משחק

 רונה שלשנמצאו בסריקה האח
 וויין.הל

ת:ון לפעילותרהפ
 תרה הגיוניהשע

 ם,דבק, דפי
 תיבהכלי כ

כדה”א.ת גילוי הסיבה לנטיש
 תלמידים יגיעו עם הרמזיםה

 תזו חייב
 תלהיו

תתחנה סופי

 תחנה תרחיש הגיונישקיבלו ויבנו  לשאלה “מדוע נטשנו
ור הארץ?”ת כדא
 תשובותן לשלב בתני

 ת מילים שיקבלו מהמפעילבעזר
 במעטפה.

 רונה;אח
 אף קבוצה

 תחיללא ת את כל המילים
 ממנה. שקיבלו התלמידים

 תת ומילותחנוב
 תח.מפ



 ברוכים הבאים, הגעתם לחדר הבקרה של 
TSANEOSהלוויין הטלסקופי 

  וויין.שהגיע מהלכם מידע חשוב ת שלפניכרטיסיוב
  ת הלווייןם להבין את פעילומידע זה יעזור לכ

ת החידה בהצלחה.תור אויסייע בידכם לפ

 ט הוא מיקרו־לוויין ָאוסֵהנ
 מתוצרת קנדה.

 ק"ג65משקלו: 

 ס"מ 15וטר  בקבעל עדשהסקופ: טל

 ק"מ מעל 700נע בגובה של תנועה: 
כדור הארץ

לאתר אסטרואידים מטרת הנאוסט: 
קרובי ארץ

 גופיםאחר המעקב את ניכר באופן שיפר הוא בעולם. מסוגו הראשון הלוויין זהו 
 ם אחרים במסלול.כלים ר הארץ או עכדום ת עהנמצאים במסלול התנגשו

מהו אסטרואיד? 

 .םירטמוליק תואמ המכל םירטמ 10 ןיב תויהל לוכי ולדוגש ףוג אוה דיאורטסא
 אתהמקיף אדיר זרם במעין נעים השמש במערכת מהאסטרואידים רבים 
 ם".רואידירת האסטשבין מאדים לצדק ונקרא "חגוול ש במסלהשמ

 כאלהם גיש אך ת, הזארואידים האסטרת בחגום ויימצם רואידיהאסטרוב 
 איבמ םלולסמש הלאכ שיו ,רתוי םילודג םיקחרמב שמשה תא םיפיקמה

כדור הארץ! ת מאוד למסלולו שלוכנרבה מסתם לקאו



 האם אסטרואידים מסכנים את כדור הארץ?

 םייושעה הלאכ שי ,עלסמ םייושעה הלאכ שי :םינוש םיבכרה םידיאורטסאל
 תוליכמה תוינגרוא תובוכרת םג םהב אוצמל רשאפש הלאכ שיו תכתממ

 בסרטיםמפוקפק מוניטין יצא לאסטרואידים ומימן. חנקן חמצן, פחמן, 
 בכדורלפגוע מאיים ענק ואיד אסטרשבו מצב מתאר אשר "ארמגדון", כמו 

 שלתם לפגיעשוף חאכן רץ האכדור עליו. שחי מה כל את ולהשמיד הארץ 
 תאח ם.מיינימדם תהייש כפימה כיחשה ופעת וזה שמעול ם,אידיורטאס

 בכדורת תנגשוהלמסלול נקלע הודי פיל של בגודל אסטרואיד לשנה־שנתיים 
 באטמוספרהם נשרפיהללו רואידים האסטרים המקת במרביאולם הארץ, 
 מיליונילכמה אחת זאת, לעומת בקרקע. פוגעים ואינם מרהיב זיקוקים במופע 

 מכתשתירה מותו ופגיעעצום, בגודל אסטרואיד הארץ בכדור פוגע שנים 
ת הרה אסון.ות פיצוץ שעלול להירר הארץ ויוצכדואדיר בפני 



דף למפעיל חדר בקרה:

 זה:שבקישור הסרטון את להקרין יש לחדר התלמידים בכניסת  	
TSANEOS/do.bit://http  הקוד ם עהכרטיסייה ת אלהם תת לאו-QR 

ריקה.לס

ויין.מהלושהגיעו  תונים הנת כרטיסיואת ם להת תליש הצפייה לאחר  	

כתב המשימה.תלמידים את ונים, יקבלו הת הנתשקראו אלאחר  	

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

המשימה!

 קורסל םכילע  .ןייוולב םירומש ויהש םינותנב ואצמנש םינוש QR ידוק םכינפל
 ת.תצפיוייני הרדו מלוות בסרטונים ששתם ולצפאו

 הסיבהמהי לשער כם ללעזור שיוכל סרטון תם מצאחריג? ו משהתם תראי
 רץ?ת כדור האשבגללה נטשנו א

חריג למפעיל חדר בקרה.העבירו את תאריך הצילום ה



פיצוץ 09225.8.2-ב

החריב דולג

תפוצץ אסטרואיד



 וויין.שהגיע מהלכם מידע חשוב ת שלפניכרטיסיוב
 ת הלווייןם להבין את פעילומידע זה יעזור לכ

ת החידה בהצלחה.תור אויסייע בידכם לפ

 ל ברוכים הבאים, הגעתם לחדר הבקרה ש
 AANOהלוויין נועה 

 םביולוגיים שינויים חוללימתבעולם 
 ם המציבים בפנינו אתגר.שוני

 ם,ם, עליית מפלס היאקלי שינויים:
ת אוכלוסין.תר וצמיחות עזות יוסער

 ת השינוילבחון אסט: מטרת הנאו
 ת.מוַובים באוקיינוסי

 תקבל ממנוהמידע שמתפקידו:  
 ת המים עלשפר את איכומסייע לנו ל
רץ.פני כדור הא

מהי ביומסה? 

 מאובןהלא ורגני האהחומר כל של ת הכוללהמסה היא ומסה ביבאקולוגיה, 
 םירמוחה םג ךכו ,הסמויב םה םייח ילעבו םיחמצ ,המגודל .םיוסמ ןמזבו רוזאב

ם.ם, כגון עץ או גללי בעלי חיירישהם מייצ



!

 ביותר.דאיג מהיה התיכון הים באזור  8012בשנת ם הדגיקות להשל המצב 
 םריאזובדלו. ובגודגה השלל ת באיכוניכרת דה ליריברורות ת דויועיש 

 לגמרינעלמו כבר יותר ארוכה חיים תוחלת ובעלי גדולים חי מיני רבים 
מהמלאי המסחרי.

!

 .םיסונייקואב תיגולוקאה תכרעמה לש סיסבהו זכרמה איה םיגומלאה תינוש
 מעלגם ת קיימאלא למים, ת תחשמום תחלת מוגבלאינה ת שוניבת ותלה

ת.שלמות מדינות ת היא הבסיס הפיזי שעליו בנויושונים. הלמי

 הלייע אהי תוונראחה םשניב םוגימלאב רקב הבנלהל תווצהנפ תובהסי תאח
 רחביבכל אלמוגים ות שונישל ותן עמידוהימים. האוקיינוסים ת רטורבטמפ

  ת.תחממות הגלובליתונה בסכנה עקב הההעולם נ



הידעת? 

 וקיינוסים.האת רטורטמפגם עולה וספרה האטמת רבטמפרטוהעלייה עם 
 בשנתהאוקיינוסים: בטמפרטורת מתמדת עלייה חלה האחרונות בשנים 

 ארוךמהממוצע  Cִי0.22ב־גבוהה האוקיינוסים טמפרטורת הייתה  1992
.Cִי0.5טייה ל־תה הס על1020ת הטווח, ואילו בשנ



 גורמים לירידה בביומסה הימית:

ת(;וזלית מוצקה ונת פסולם ממפעלים )השכל. זיהו1

ם בחוף;שוהי. זיהום מצד בני האדם ה2

ת(;ט )אוניושיכלי ולת מכת פס. השל3

 ת נפט לים;ת חביו. השלכ4

תר;. דיג י5

ם.ת המיוררט– שינוי טמפתחממות גלובלית . ה6



דף למפעיל חדר בקרה:

 זה:שבקישור הסרטונים את להקרין יש לחדר התלמידים בכניסת  	
22-ORALC/od.bit://http, ה ודק םע הייסיטרכה תא םהל תתל וא-QR 

 לסריקה;

מהלוויין;שהגיעו הנתונים כרטיסיות את להם לתת יש הצפייה לאחר  	

תב המשימה;כת תלמידים או התונים, יקבלת הנו אר שקראלאח 	

 אתלהם לתת יש  7– ג9– ב7–אהיא לחידה התשובה כי שיבינו ברגע  	
מעטפת הרמז.

המשימה!

.םלועה יבחרב  םיגומלאה תוינוש לש "ירחאו "ינלפ" ,ןייוול תונומת יתש םכינלפ

 דע תוינושב שחרתהש יונישה תא תלדגמ תיכוכז תרזעב אוצמל םכילע
. 0532ת שנ

 הבקרהחדר למפעיל גשו השינויים את ותמצאו התמונות את שתסרקו לאחר 
ת.תשובות הומסרו לו א



סהביומ דגים אצות

צמצום ים ריף

סאוקיינו הלבנה חמצן



 וויין.שהגיע מהלכם מידע חשוב ת שלפניכרטיסיוב
 ת הלווייןם להבין את פעילומידע זה יעזור לכ

  ת החידה בהצלחה.תור אם לפויסייע בידכ

 ברוכים הבאים, הגעתם לחדר הבקרה של 
OSALלוויין התצפית אלוס 

 הארץכדור תצפית לוויין זהו יצור: 
ת. היפניAXAJת תחה חברשפי

 קערקת וריקסמבצע ה זויין ול ד:קיתפ
 וניםנתומנתח ם גדולים שטחיפני על 
ם.רבי

 וגבסהבחין לוגל מס ס:אלוהת טרמ
 בוקעל לוכי כךו ה,ייחמצהו עקרקה

רקע.ת בקתחותפאחר שינויים וה

מהו בירוא יערות?  

 האמזונסביער איכרים שמציתים הענק שריפות 
  םירכיאה .הנש לכב םיבר םישדוח תוכשמנ

 השריפותאת מבעירים תעשייתים ומפעלים 
 םישדח ודביע יחטש תונפל יכד וללה תומוצעה

 פניעל מתפשטות השריפות חקלאיים. לצרכים 
 רולבעת וכשיממום ועירבם רימטוקילאלפי 

 תייםהעונם הגשמישבאים עד ם, שיחודשך במ
תן.ומכבים או

 םיתיצמ ,הייד הירופ הניא עקרקהש םיאצומ םיאלקחה םינש המכ רובעכ
 אלף 20כ־מושמדים שנה כל בהיער. בהרס ם כישיוממת חדשור יעחלקות 
 ת"יערו"בירוא שנקרא ועצוב תמשך מתהליך ביער. של רבועים ם ריקילומט

(ationtesordefה ) רד כולה!ודל של ספשטח יער בגושמד

 שי וללה קנעה תופירשל ,וללה םייחה יאלמו םיפיה תורעיה ןדבואל רבעמ לבא
 םשהג זןאמ תא הרעל תושנמ ונסזמאב תויפרשה ת.ומויא תותיבביס תוכלשה
 ".םלועה לש תואירה" םיבר יבפ הנוכמש המב תועגופ הן ם.וצהע םשגה רעיב
 הרפסומטאל ינצמחו־ד ןמחפ לש תונוט יפלא תטילפל םוי ידמ תומרוג ןה

של יער האמזונס, שמגיעה עד אירופה.ת ררתו המקשפעות גם בהופוגע



 לש תואירה" םה םשגה תורעי
 תקפסמ םתייחמצ ;"םלועה
 םאדה בניל וץהנח צן,מח

 לתהליךהחיים ולבעלי 
 הנשימה;

 דו־חמצני,פחמן סופגים עצים 
 כעתמסייעת זו ויכולת 

 זועלייה באטמוספירה. הדו־חמצני הפחמן כמות עליית בעקבות במיוחד, 
ת.רות היעכת השמדריפה ככל שנמשמח

 תתנניתי לבו הרקע התכהפיכדי  עדקע רקה לש התוריובפ וגעפ תוריעא ורבי
 לע םרימוש תורהיע ת.שבתיימ קערקה המחייצ רהיעדב אי;לקח ודבלעי

ת.ורת הבצכנרת סת גובת, בלעדי הלחועודפי לחו

 בירואבגלל הארץ. כדור פני על החי ממיני  %70כ־מאכלסים ם הגשרות יע
 תגעופ אחד מין לש ותמדשה ם.מיני לפיא תורשע השנ מדי םמדישומ תורהיע

 ת,ושונאה ידתעל הנכס איה םינימ לש תינומה המדשה ם.ירחא םינימב חרכהב
ם.תלויה באלפי מיניות כן האנושש

 המאגרזהו חדשות. חיים צורות נוצרות שבה הסביבה הם הגשם יערות 
תר בעולם, ואובדנו ימיט אסון אקולוגי.העשיר ביו הגנטי

 בצמחיהגשם. ביערות הגדלים בר מצמחי מרכיבים מכילות רבות תרופות 
תיד.ת העת למחלורופוהבר טמונים גם רזי הת



דף למפעיל חדר בקרה:

 זה:שבקישור הסרטון את להקרין יש לחדר התלמידים בכניסת  	
22SOAL/do.tbi://tpht  ה-קוד עם הכרטיסייה את להם לתת אוQR 
ריקה.לס

מהלוויין.שהגיעו הנתונים כרטיסיות את להם לתת יש הצפייה לאחר  	

כתב המשימה.תלמידים את ונים, יקבלו הת הנתשקראו אלאחר  	

 תתלש ית רויעזי חוא 35.%א הידה חילה שובתהכי שיבינו ע ברג 	
להם את מעטפת הרמז.

המשימה!

 לע רןסדל וסנ ם.ינשה לךהמב ולגתהש תורעיה לש יןיוול תונומת םכינלפ
 תםאואם וי, השינאת ו תבחנשר לאחת. שותרחהסדר לפי ורף המצהדף גבי 

 הבריאיםת היערואחוז ת אמייצג המספר מספר. ם בפניכייחשף – עין חדי 
 למפעיל ושג הבושתה וילגי ראחל רץ.אה רוכד לש הונראחה הקריסב וטלקשנ

תון.חדר בקרה ומסרו לו את הנ



יערות בירוא יערות סהר

%5.3  התחממות
גלובלית

ם אוירזיהו

סהר שריפה שינוי



 ברוכים הבאים, הגעתם לחדר הבקרה של
  TLANDSAהלוויין לנדסאט 

 וויין.שהגיע מהלכם מידע חשוב ת שלפניכרטיסיוב
 ת הלווייןם להבין את פעילומידע זה יעזור לכ

  ת החידה בהצלחה.תור אם לפויסייע בידכ

 ט הוא מיקרו־לוויין ָאוסֵהנ
 מתוצרת קנדה.

 ףותיש ירפ ט,אסנדל יןיוולה ר:וצי
 יגולואגה ןוכמה ןיבו א"סאנ ןיב הלועפ
 תוהיממד תוונתמק מפיריקני, מאה

 וניםנתשל ושפע הארץ ר כדופני של 
 מדעיים.

 הקרחשטחי את ולנתח לצלם תפקיד: 
 השינויאחרי ולעקוב באנטרקטיקה 

ם.תרחש שהמ

 כדורשל השטח פני ת אודד ממטרת: 
אינפרה־טכנולוגיות בעזרת הארץ 

 ום.אד

המסת קרחונים? 

 אינדיקטורהם בקרחונים שינויים 
 לש תוידדמ יפ לע ם.ילקא ייונישל

 רחוניםהקכל ט כמעה, מסזן מא
 וולכם ולהעבי רחבם ריההשי ארב

 תלהיות עלולום. ומצטמצמינסוגים 
 הביבסה לע תורומח תועשפה הזל

 תונואסבכללן האדם, ת רווחועל 
 הרגיאנשל ה אספקבפגיעה טבע, 
 נסיגתהעולמית. לכלכלה ונזק ומים 

 עלרק לא משפיעה הקרחונים 
 העולם,מאוכלוסיית כשישית של רווחתם על מאיימת גם אלא הים, פני גובה 

ש.בוהי תוונבע םהלש ריקהעי םמיה רוקמ םה םלגיש תרשהפ מיום ונירחקש

 המשךשל המגמה רונים. האחבעשורים הואץ ם רחוניהקשל הנסיגה קצב 
 עד םביר םונירחק לש םתומהיעלל בילוהל הלועל םונירחקה תומצמטצה

.12סוף המאה ה־



 הידעת?

 לש יבועב חרק תבכשב ללכ רךבד הסוכמ ינוצפה בטוקל ביבסמש רוזאב םיה
 בקיץטלנד. סקועד הגיע ובעבר רומה דשט מתפהקרח רף בחומטרים.  3–2
 האקליםשינויי תחילת עם הקוטב. סביב ת יחסיקטן ר אזוכסה ומנסוג וא ה

 ירמגל םלעיהל לולע אוה תונוש תויזתח ילפו וד,עו ודע תגסל חרקה להח
 שלשונים במינים פוגעת הזו התופעה . 2030שנת לפני עוד הקיץ במהלך 

 ר הקרח מקשה עליהם לצוד.ובי הקוטב, שהיעדבעלי חיים, למשל ד



דף למפעיל חדר בקרה:

 שבקישוריםהסרטונים את להקרין יש לחדר התלמידים בכניסת  	
, TLANDSA/do.bit://http-2, TLANDSA/do.bit://http האלה: 

 ריקה. לסQR-רטיסייה עם קוד הת הכתת להם אאו ל

מהלוויין.שהגיעו הנתונים כרטיסיות את להם לתת יש הצפייה לאחר  	

כתב המשימה.תלמידים את ונים, יקבלו הת הנתשקראו אלאחר  	

 להםלתת יש  ANDURB27%היא לחידה התשובה כי שיבינו ברגע  	
את מעטפת הרמז.

המשימה!

 בילצהל םכילע ם.ינוחרקה תסמה "ירחאו ינלפ" תונומת תועיופמ תויסיטרכב
 הזיכרון.משחק בעזרת השונים המקומות תמונות את ולאתר הנתונים את 

 ר.ת המפלס הגבוהה ביותום שבו חלה עליית המקכם למצוא אלבסוף עלי

הוראות המשחק:

רם על פני השולחן.ולפזם מטה רטיסים כשפניהש לערבב את כל הכי 	

 יכולהוא – תאימים מכרטיסים האם רטיסים. כשני תורו בחושף שחקן כל  	
 צירעל שנמצאו כרטיסים הת אלסדר ש ים, שסייר לאחוסף. נצמד וך להפ

 רטיס.זמן, לפי השנה שמופיעה בכ

 והתורבחזרה אותן הופך הוא תואמות, לא כרטיסיות הפך השחקן אם  	
 עובר לשחקן הבא.

 ובש םוקמה והמ ון:בחל שי תורודסמו תוופשח תויסטירכה לכ רשאכ 	
  ?רץאה רוכד תשטילנ לביוהל לוכי ההי הז המל ?רתובי הובהג ההי לסמפה

 ולבקת – םתקדצ םא ה.מישמה ליעמפל ןותנה תא ורסמ קחשמה םותב 	
 תלנטישכון הנש תרחיהת למציאם תכאתוביל שהרמז מעטפת את מידיו 

 כדור הארץ.



הצפות בירוא יערות

שטחים עלה

ירד רבים



  וויין.שהגיע מהלכם מידע חשוב ת שלפניכרטיסיוב
  ת הלווייןם להבין את פעילומידע זה יעזור לכ

ת החידה בהצלחה.תור אויסייע בידכם לפ

 ברוכים הבאים, הגעתם לחדר הבקרה של 
 AURAהלוויין אאּורה 

 אאורה נשלח לבצע משימה 
בין־לאומית. הוא לומד את שכבת 
האוזון של כדור הארץ, את איכות 

האוויר ואת האקלים.

 אאורה נע עם עוד שישה תנועה:
".ם נקראים "רכבתוויינים, ויחד הל

 וןוזת האת שכבללמוד א משימתו:
 תשכבת תח את המידע, מחלק אולנ

 ת אזוריםכדי לזהוהאוזון לצבעים 
ם.ת גזישיש בהם דלילו

מהו החור באוזון?

 יבשתמעל האוזון כמות כולו: העולם את שהדהים ממצא התגלה  1985בשנת 
.9841–7719שנים  ב40%תר מ־אנטרקטיקה ירדה ביו

 םריוזאובון, זואהת בכשבול גדר וחה טיקרקטאנמעל תגלה ה 02ה־ה אהמוף בס
 תלדעת, )והמוכחת ווחהררה הסבשכבה. השל ת הידלדלותה תגלהם ריאח

 ר הוא מעשה ידי אדם.רוב המומחים( היא שהחו



כיצד נוצר החור באוזון? 

 דיקפת שי (FCC) םיירואולפם־יירולכ םינמימחפ םשב םיימיכ םירמוחל
יציב שהוא מכיוון נרחב בשימוש נמצא  FCCה־האוזון. גז בהריסת מכריע 

 היום־יום:בחיי וד מארבים שימושים לו יש רעיל. ואינו ת כימימבחינה מאוד 
 צבע,דאודורנט, כמו שונים בתרסיסים האלקטרוניקה, בתעשיית משמש הוא 

 וד.ת חרקים, בגז מזגנים ועם להדברתרסיסי



כמו שצריךתמונה יש לשלוח 



דף למפעיל חדר בקרה:

 זה:שבקישור הסרטונים את להקרין יש לחדר התלמידים בכניסת  	
22AURA/do.bit://http . הקוד עם רטיסייה הכת אם להתת לאו-QR 
 ריקה.לס

מהלוויי.שהגיעו הנתונים ת רטיסיוכת אלהם תת ליש הצפייה לאחר  	

כתב המשימה.תלמידים את ונים, יקבלו הת הנתשקראו אלאחר  	

 תפטעמ תא םהל תתל שי 0502 איה הדיחל הבושתה יכ וניביש עגרב 	
הרמז.

המשימה!

 לקשרעליכם . 2050–1980בשנים שצולמו לווין תמונות מופיעות בכרטיסיות 
 תחלנכם עלילבסוף הזיכרון. שחקו מת בעזרת ונטיהרלותמונה להשנה בין 

ר.ותר באוזון היה הגדול ביולמצוא מהי השנה שבה החום תונית הנא

הוראות המשחק:

שפניהם מטה ולפזרם על פני השולח.כרטיסים כת כל הרבב איש לע 	

 יכולהוא – תאימים מכרטיסים האם רטיסים. כשני ו תורבחושף שחקן כל  	
 צירעל שנמצאו כרטיסים הת אלסדר ש ים, שסייר לאחוסף. נצמד להפוך 

 רטיס.זמן, לפי השנה שמופיעה בכ

 והתורבחזרה אותן הופך הוא תואמות, לא כרטיסיות הפך השחקן אם  	
 עובר לשחקן הבא.

 הנשה יהמ תולגלו ןוחבל םכילע תורדוסמו תופושח תויסיטרכה לכ רשאכ 	
 לנטישתלהוביל יכול היה זה למה ביותר? הגדול היה באוזון החור שבה 

  כדור הארץ?

  – םתקצד םא ה.משימהל מפעיל וןתהנ תאו רמס קשחמהם ותב 	
 ןוכנה שיחרתה תאיצמל םכתא ליבותש זמרה תטפעמ תא וידימ ולבקת

 שת כדור הארץ.לנטי



חור באוזון 0205בשנת 

ספרההאטמו דולג

שכבת הידללות



  וויין.שהגיע מהלכם מידע חשוב ת שלפניכרטיסיוב
  ת הלווייןם להבין את פעילומידע זה יעזור לכ

ת החידה בהצלחה.תור אויסייע בידכם לפ

 ברוכים הבאים, הגעתם לחדר הבקרה של 
 OCOהלוויין או־סי־או 

 חלשנ אוהו ,א"סאנ לש רקחמ ןייוול והז
 םזיהגת כמות און לבחכדי לחלל 

 הגורמיםמהם ולגלות באטמוספרה 
 ת.גלובלית תחממולהריים העיק

 "דלתאר משגבאמצעות וגר שויין הלו
רת בואינג.תוצ" מ2

אטמוספרה מהי?

 תרשאפמ הרוספמטאהרץ. אה רוכד בבישס םזיהג תטפמע אהיה רוספמטא
האולטרה־הקרינה מרבית את סופגת שהיא בכך הארץ כדור פני על  החייםאת 

 רטורה בין היום והלילהת הבדלי הטמפת אשמש, ממתנהמגיעה מה סגולה
 ר.וויובמזג הא שינויים באקליםם לועוד. שינויים באטמוספרה גורמי



הרכב האטמוספרה

 וממשיךבו החיים היווצרות מאז השתנה הארץ כדור של האטמוספרה הרכב 
 ובמיוחדהארץ, כדור פני על  הצמחיםמימן.  מאבדתהאטמוספרה להשתנות. 

 מתהליךכחלק האטמוספרה אל  חמצן מפרישים־תאיות, החד האצות
 דלק,ת ושריפ תיערווא ביר תבעקבו, 20-ההמאה  אמצעמאז תזה. הפוטוסינ

 תערובתהדו־חמצני. הפחמן בכמות ועלייה החמצן בכמות ירידה נמדדת 
 לפיתנים משר ויהאוכיבי מרר. אווי נקראתהאטמוספרה את ת שיוצרהגזים 

 יביכרמ םלועה לש םינוש םירוזאב .םיזוחא 7־ ל0 ןיב ענש ,ריוואב םימה זוחא
ועוד. תם כמו גובה, לחוט בשל גורמישתנים מעהאוויר מ

אפקט החממה - מהו?

 הנירק) לגה תרצק הינרקה ה.רספומטאב םיופקש םיזג םה הממחה יזג
 תאהיטב בולעים הם אך כם, דרת עוברש מהשמהמגיעה רה־סגולה( אולט

 גזיהארץ. מכדור הנפלטת אינפרה־אדומה( )קרינה הגל ארוכת הקרינה 
 םופיינייאה לג כירוא מיותח – "הליעב "פסיב הרינקה תא םלעיוב הממהח

 והואלחום, מומרת החממה בגזי הנבלעת רה־אדומה האינפהקרינה גז. לכל 
 אפקטאלמלא החממה." "אפקט זהו האטמוספרה. להתחממות הגורם 

 C°40-בכנמוכה הארץ כדור פני של ת הממוצערה הטמפרטוהייתה החממה 
ם.כחיירכים הנומן הע



ירידה %35

נשימה חמצן

התחממות 2CO

גלובלית התחממות

החממה אפקט



דף למפעיל חדר בקרה:

 שבקישוריםהסרטונים את להקרין יש לחדר התלמידים בכניסת  	
 אתלהם לתת או , 23OCO/do.bit://http22, OCO/do.bit://httpהאלה: 

 ריקה. לסQR-רטיסייה עם קוד ההכ

מהלוויין.שהגיעו הנתונים כרטיסיות את להם לתת יש הצפייה לאחר  	

כתב המשימה.תלמידים את ונים, יקבלו הת הנתשקראו אלאחר  	

ת א םהל תתל שי 2CO %53 איה הדיחל הובשתה כי ונייבש ערגב 	
מעטפת הרמז

המשימה!

 תרזעב ה.רספומטאב םיזגה יביכרממ חדא לע ןותנ רתתסמ םכינלפש קחשמב
תון.ות מהו הנתוכלו לגלתור" המשחק "שחור ופ

איך פותרים?

 םירספמה ת.וצבשמה תרחשה תוצעמאב יובח וןתנ ףושלח אהי קשחמה תרטמ
 רוט לכב אלמל םכילעש םיאתה תוצובק תא םילמסמ ולאמשמו חולל לעמש

 להצליבעליכם תון. נאינו ות המשבצבין רחק המתם. הופעסדר לפי ושורה 
 ת.ת המשבצתן להשחיר את אם ניכדי לגלום רית המספא

 ממרכיביאחד על הנתון מהן יתקבל המשבצות, כל את שתשחירו לאחר 
 וקבלושגיליתם הנתון את לו מסרו התחנה, למפעיל גשו באטמוספרה. הגזים 

רמז.ת הממנו את מעטפ
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