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קרחונים 



 LANDSAT  לוויין לנדסאט 

 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־



	

	

	

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 	

	

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

	

	

 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?

הידעת? 

הים באזור שמסביב לקוטב הצפוני מכוסה בדרך כלל בשכבת קרח בעובי של 
2–3 מטרים. 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 2030. התופעה הזו פוגעת במינים שונים של 

בעלי חיים, למשל דובי הקוטב, שהיעדר הקרח מקשה עליהם לצוד. 
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