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אקולוגיה למתחילים
ביחידה הזו נלמד את יסודות השפה האקולוגית. נבין מהם יצרנים, מהם צרכנים ומהם המפרקים. 

נלמד איך כל היצורים החיים קשורים אחד לשני ואל הסביבה בה הם נמצאים. נלמד על יחסי הגומלין 
בין היצורים החיים: הדדיות )שיתוף פעולה(, טפילות, תחרות ויחסי טורף ונטרף.
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טביעת רגל אקולוגית
ביחידה הזו נראה כיצד מודדים את ההשפעה של האדם על הסביבה. נלמד בעזרת מקרה 

המבחן של איי הפסחא ושל האצטקים מה קורה כשטביעת הרגל האקולוגית גדולה מכושר 
הנשיאה של הסביבה. נבחן את הקשר בין אורך החיים לטביעת הרגל האקולוגית ונדון בדרכים 

שונות להקטנת טביעת הרגל.
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משבר המים
ביחידה הזו נבין את החשיבות העצומה של המים לחיים, נלמד על הסיבות הנוכחיות למחסור במים 
)בצורות, זיהום מים, עלייה בצריכת המים( ואת דרכי ההתמודדות )איסוף מי גשמים, חיסכון במים, 

התפלה, טיהור מים ועוד(.
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החקלאות
התחום שדורש את כמות המים המרובה ביותר הוא החקלאות ולכן זה יהיה הנושא הבא. 

נבין כיצד עוצבה החקלאות המודרנית בעקבות מלחמת העולם השנייה. נלמד על המהפכה הירוקה 
שאפשרה להאכיל מיליארדי אנשים. נלמד על המדבור וסחיפת הקרקעות שפוגעים בקרקע 
החקלאית ונדון בדרכים שונות לגדל יותר מזון לאוכלוסייה הצומחת עם פחות קרקע זמינה.
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פסולת
הנושא הבא שלנו יהיה פסולת. לרוב האנשים הפסולת היא משהו "שקוף" אנחנו זורקים את השקית 

בפח ומבחינתו היא מפסיקה להתקיים. אבל הפסולת מתקיימת פרקי זמן עצומים והיא משפיעה מאוד 
על קיומנו בכדור הארץ. 

בחלק הזה נלמד על הזינוק בכמויות הפסולת בעולם, על הסיבות לכך ועל הדרכים השונות לטפל בה.
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התחממות גלובלית - רקע
ההתחממות הגלובלית היא האירוע הסביבתי המשמעותי ביותר במאות השנים האחרונות. 

היא משנה את הפוליטיקה העולמית, גורמת למלחמות ולמוות של אנשים בכל רחבי העולם 
וההשפעה שלה הולכת וגדלה. 

ביחידה הזו נבין את הרקע המדעי להתחממות הגלובלית ונראה שהטמפרטורות בכדור הארץ 
עלו וירדו בעבר עם השפעות עצומות על החיים בכדור הארץ.
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התחממות גלובלית - מניעה והתמודדות
אחרי שלמדנו מה גורם להתחממות הגלובלית ואת המשמעות של השינויים האלו ננסה להבין איך 

אפשר למנוע את התרחישים הגרועים ביותר ואיך להתמודד עם השינויים שבוודאות יתרחשו )עליית 
פני הים, שינויים בטמפרטורה ועוד(.
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איך לשנות התנהגות של אנשים
קיימות מדברת על שינוי בהתנהגות בקנה מידה עצום. של בני אדם יחידים ושל מדינות 

שלמות. אבל איך התנהגות משתנה? איך משנים את ההתנהגות של עצמנו? איך אפשר לשנות 
התנהגות של אנשים אחרים? היחידה הזו נועדה לתת כלים מעשיים לשינוי ההתנהגות שלנו 

ושל הסובבים אותנו.


