
ביוספירה-סביבה טבעית

. טכנוספירה-סביבה מלאכותית

ן: עריכה ו צי הב  או ת  ל-שרי ה"הי

איכות  הסביבה                         

מדע העוסק ביחסי הגומלין: אקולוגיה

בין האורגניזמים וסביבתם



כיצד ניתן לשפר ולפתח איכות החיים  

תוך שמירה על הסביבה הטבעית

!?אפשרי
?!?!

?!

?!
?!



?מדוע בעיית איכות הסביבה כה חמורה 

עליה

ברמת  

החיים

חומרי  

פסולת לא  

מתכלים

ריבוי טבעי

זיהום  

משאבי 

מים אוויר  

וקרקע

צמצום משאבים

עליה בכמויות 

הפסולת והזיהום

פגיעה 

בסביבה



?מה צריך לעשות

בין  איזוןלנסות לשמור על 

ההתפתחות הטכנולוגית                     ואיכות הסביבה

!?איך עושים את זה     



מעלים לתודעה את הצורך בשמירה על הסביבה

מגדירים נורמות התנהגות אישיות וחברתיות

מקפידים על שמירת הנורמות.

מידע
הבנה

מודעות
מעורבות

.ניהול סביבתי נכון

:התהליך הוא



?מדוע כה קשה לבצע זאת 

ניגודי אינטרסיםקיימים

פגיעה 
בסביבה

חומרי  
פסולת

כריית  
מחצבים

כריתת 
יערות

עיור

חקלאות  
מודרנית

תיעוש



בעיות באיכות הסביבה בישראל

שטחים פתוחים

חוף הים

נחלים

פסולת מוצקה

איכות האוויר

בעיות נוספות  :

מדבור, התחממות, קרקע, מי תהום, קרינה

(303

)



שטחים פתוחים. 1

303' עמ, ח"מט/21-ישראל במאה ה: מקור

:מקרא

שטחים מבונים: ירוק



סוגי השטחים הפתוחים

י חוק הגנים הלאומיים  "מוגנים ע-טבע ונוף שטחי

ושמורות הטבע 

חוק התכנון והבניה שומר קרקע לצרכי -חקלאייםשטחים

חקלאות שאסורה עליו בניה

עיר "בחורשות כיכרותגינות-עירונייםשטחים פתוחים

איכות חיים גבוהה" ירוקה

 אחריםשטחים פתוחים.

(302-

306)



2012מעריב פברואר  



חוף הים

זיהום

אובדן חול

הפקעת החוף מהציבור

(307-

313)

16תרגיל  







נחלים

שימוש במים

הזרמת שפכים

(314-

318)



ינואר

2012



הטיפול

 ומיחזורמכוני טיהור

אכיפת תקנות

הלוואות ומענקים ממשלתיים להקמת מפעלי טיהור

 לשיקום נחליםהקמת מינהלות.

לראשונה  !קומפוסטמגדלי הבקר מציגה רפת חלב המייצרת התאחדות 

לפסולת חקלאית ברפת סגור פתרון מושלם במעגל בארץ רפת המספקת 

היקף הקומפוסטבפרויקט לייצור ₪מליון2.3-כרמל הושקעו כ-מעון

בשנהקומפוסטטון 3,000הייצור 



שיקום          נחלים

נחל חדרה                      נחל הקישון

נחל נעמן                        נחל מירון



פסולת מוצקה

עליה 
בכמות

שינוי  
בהרכב

קצב הפינוי  
נמוך 

מהנדרש

מיחזור
(319-

323)



-סולתפוף סתר איא

ריקבון

חום
שריפות עשן וגז

ריח רע מטרד סביבתי

שטיפה למי 
תהום

זיהום מי 
תהום

?פיתרון



פתרונות

אטימה

ריחוק

מיחזור

:איתור 

N I M B Y



6.12.11מעריב 



19.3.12ידיעות אחרונות     





איכות האוויר

עליה ברמת החיים

ירידה באיכות האוויר

ירידה  
במשקעים

בעיות בריאות

(324-

328)



מקורות הזיהום

נייחים                             ניידים

מפעלי תעשייה                                      

גשם חומצי

,מסננים, ארובות

,גז טבעי, ניטור

קנסות

, קרקע

מים,אוויר

כלי רכב המקור

הפיתרון

הבעיה

,תחבורה ציבורית

,ניטור, איכות הדלק



מעריב

2.5.1

2



מפרץ חיפה: ניתוח מקרה



2.3.12מעריב 



זהום האוויר

צינור הנפט מכרכוך

(30-שנות ה)

:נתוני מיקום

נגישות

תחבורתית

קרור מתקני  

הזקוק במי

הקישון

:המצב כיום

,פליטות חריגות של מתכות ותרכובות אורגניות מסרטנות

לא מטפלים כראוי  , בלב מטרופולין של חצי מליון תושבים

(.גודל ההשקעה ומהירות הטיפול)

מפעלי הזיקוק: מקור הבעיה





בעיות נוספות
קרינה

התחממות גלובלית

זיהום קרקעות

מידבור-

אזור המתחיל לתפקד    

כמידבר



זיהום מי תהום

10.12.12מעריב 




