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י מסקנת המאמר לגבי ההשפעה של התחממות מזג האוויר בצפון ארצנו על מה  .1

  בעלי החיים? הוכיחו את תשובתכם מהכתוב. היעזרו בכותרת המאמר.

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  

  . מדוע נקרא המאמר "אסון אקולוגי"?2

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  

  וענו על השאלות. ,קראו את המאמר שלפניכם

  צופים ברשתאפקט החממה /  –התחממות כדור הארץ 

כדור הארץ קולט אנרגיה מהשמש ופולט אנרגיה לחלל. כאשר יש מאזן בין הקלט 

מפרטורה של כדור הארץ נשארת קבועה. באטמוספרה יש גזים שונים, הט ,לפלט

) במינון מאוד קטן, שתפקידם לבלוע קרינה (קרינת CO2בעיקר חנקן וגם אוזון (

  .מאודמאוד חשוב ותפקידו  ,מהשמש). האוזון נבנה רק באור Xגמא וקרינה 

ומרים נמצא בחחומר זה  .C-F-Cהחומר שהורס את שכבת האוזון המגינה הוא 

מבודדים בתעשיית בחומרים בתרסיסים כמו דאודורנט ומטהרי אוויר, שיש 

ימיים חומרי ניקוי ּכב במדחסי מקררים ומזגנים,שיש חומרים בפלסטיק מוקצף, 

ימי של שכבת האוזון רק גורם לפירוק ּכ C-F-C - ה במערות אלקטרוניות.ו

דרומי (שם גם מעלות. בחורף, מעל הקוטב ה -90בטמפרטורה קרה מאוד של 

הוא פשוט נעלם. זהו  .1990-1979חשוך וקר מאוד) לא נראתה שכבת אוזון בשנים 

א בשנים לאחר מכן על ידי איזון למעשה ה"חור באוזון". החור הזה התמלֵ 

כך  ,באטמוספרה של זרימת אוזון מאזורים אחרים העוטפים את כדור הארץ

של קרינה  האפשרת חדירתמך כששכבת האוזון מעלינו נעשית דקה יותר ויותר. 
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קטרקט לסרטן ולזה גורם למחלות עור,  ,מסוכנת לכדור הארץ, וחוץ מחימום

  בעיניים.

 –הסיבה הנוספת להתחממות היא אפקט החממה (כמו בחממה לגידול צמחים 

אדומה. -חום נכנס ולא יוצא). הקרינה שכדור הארץ פולט היא קרינה אינפרא

שנים ה 100 -ל היה תקין, אך בוהכ ,וזניםכאשר הקליטה והפליטה היו מא

האחרונות מפעלי התעשייה פולטים גזי חממה שלא מאפשרים לקרינה לצאת 

         שהתאפשר בעבר. באופן טבעי הקרינה נתקלת באדי מים כפי מהאטמוספרה 

והחום מוחזר שוב לפני כדור הארץ. זהו חימום נורמלי שמאפשר את  ,CO2 -בו

מעלות צלסיוס. בעקבות שריפת  - 18כאן היו  –ולא ר הארץ, פני כדו-החיים על

לאטמוספרה. זה גורם  CO2דלק מסיבית ותיעוש המוני ישנה פליטה אדירה של 

לתופעה מוגברת של אפקט החממה, ובכל העולם הטמפרטורה של כדור הארץ 

  הולכת וגדלה.

  מהו אפקט החממה?  .3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  כיצד הוא נוצר?  .4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  מה הקשר בין אפקט החממה למאמר "אסון אקולוגי בהר הגבוה בישראל"?  .5

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

 


