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 1 פרק

ומים חיים

 בתקופות האדם. של חייו אורחות את שהכתיב קיום׳, שאבלמ החים היו ומעולם מאז
 נהרות של לאורכם מים. למקורות הקרובה לסביבה האדם התיישבות הוגבלה קדומות
 החלו אלו באזורים העתיקה. בעת ששגשגו התרבויות קמו והפרת, הנילוס כגון גדולים,

 מי של וניצול למקום ממקום מים העברת שאפשרו שונות, סכנולוגיות להתפתח
 ולהתיישב שלחין חקלאות לפתח האדם היה יכול אלו סכנולוגיות באמצעות התהום.
יותר. גדול במרחב

 האנושות. בפני הניצבים החשובים מהאתגרים אחד היא המים אספקת כיום גם
 לזיהום גם גורם בזמן ובו המים, צריכת את מגדיל העולם באוכלוסיית העצום הגידול

 גם אלא למים, לביקוש בהיענות רק לא הוא האתגר לפיכך, מים. מקורות של
 בהיבס המים נושא את ונבחן נכיר זה בפרק איכותם. על לשמירה דרכים במציאת

המים. איכות לקביעת המדדים את ונכיר עולמי הכלל



ומים חיים ו: מרק

בעולם המים זמינות
 למים זקוקים ורובם - חייםה תהליכי את לקיים כדי למים זקוקים חייםה היצורים כל

 אפשרות ואין באוקיינוסים, המצויים מלוחים, מים הם בעולם מהמים 97.5% מתוקים.

 לשימוש. זמינים אינם ברובם הם אך מתוקים, מים הם 2.5% רק בהם. להשתמש

 שעלות עמוקים, תהום ובמי בקרקע, באוויר, והשאר בקרוונים מצוי מהם גדול חלק
 לאדם הזמינים מתוקים, מים הם בעולם המים מכלל 0.75% רק מאוד. יקרה הפקתם

ביבשה. החיים היצורים ולשאר

 500 של מים בקבוק
 כל את מייצג מיליטר

בעולם המים כמות

 את מייצגת כפית 0.5
 המתוקים המים כמות

לשימוש הניתנים

 מייצגות כפיות 2.5
 המים כמות את

המתוקים

בעולם המים התפלגות של הדגמה :1.1 איור

 האקלים תנאי בעולם. מקום בכל שווה אינה לשימוש וזמינים לניצול הניתנים המים כמות

 ומקורות מועטה המשקעים כמות שבהם רבים אזורים יוצרים בעולם שונים במקומות

 כמות כאשר במים, מחסור של בעיה בה שיש מדינה מגדירים מומחים מצומצמים. המים
 בעולם מדינות 26ב- בשנה. מ״ק ו000מ- פחותה אדם כל של לרשותו העומדת המים

 כל על שיענו מים די ואין יותר, קטנה הכמות )2000 בשנת מ״ק 292( ישראל ובכללן
 שיש המדינות מספר יוכפל 2050 שנת עד כי צופים באוכלוסייה הגידול בעקבות הצרכים.

במים. מחסור בהן
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המים מחזור לע האדם תעהשפ
 המשמשים המים ומרבית חיים יצורים שצורכים המים מרבית מתחדש. משאב הם המים

 חומרים להם שנוספו לאחר כלל בדרך לסביבה, בחזרה דרכם מוצאים אחרים לצרכים

באיכותם. לירידה הגורמים שונים

 המים: במחזור עיקריים תהליכים שני תורמים נקיים כמים המים להתחדשות

 מהאוקיינוסים, מהאגמים, מהנהרות, המתאדים המים - ההתאדות הוא הראשון התהליך

 שהיו המוצקים מרבית את התאדו שממנו המים בגוף מותירים ומהצמחים מהקרקע
 מים לקרקע חוזרים משקעים יורדים כאשר בהם. מומסים שהיו החומרים ואת בהם

נקיים.

 של אוכלוסיות ידי על ובימים, בנחלים באגמים, מים של טבעי טיהור הוא השני התהליך

 לתרכובות אותם והופכים לגופם, כמזון הפסולת חומרי את צורכים המפרקים מפרקים.

המים. מטוהרים כך ידי על דו-חמצני). ופחמן מים (בעיקר מזיקות בלתי

 ביכולת פוגעות שבסביבתו המים גופי ועל המים מחזור על האדם של שונות השפעות
 של העיקריות ההשפעות מתוארות 1.2 באיור נקיים. כמים המים משאב של ההתחדשות

 דבר של בסופו גורם לסביבה שנפלט מזהם שכל לראות ניתן המים. מחזור על האדם

 של בשרשרת או מים) למקור שפכים מי הזרמת (למשל ישירה בדרך המים, לזיהום
 המים מקווי את המזהם חומצי לגשם גורם האוויר זיהום כאשר (למשל תהליכים
 המערכות של ביכולתן פוגע המים מקורות של מתמשך זיהום מגיע). הוא שאליהם

המים. גופי של טבעי לטיהור להביא האקולוגיות

 בבניינים השטח כיסוי
 חלחול להפחתת גורם

התהום למי הגשם

זיהום
אוויר

ווו
nr1rווו

III
ווו

טיהור מכון

II “
 עילי נגר מגבירה יערות כריתתחומצ גשם

 את ומקטינה קרקעות, וסחף
התהום למי המים חלחול

 נסחפים מזהמים
 אל העילי הנגר עם

 מים מקווה
 לחלחל ועלולים

התהום למי גם

כיםשפכ קולחיו
תעשייתיים

מים מקווה זיהום

I / ו
1' I 1 *, * 1 
1 I 1 I 1 111

 מחלחלים חקלאיים משדות
 למי הדברה וחומרי דשנים

התהום

תהום מי

1.2 1m: המם מחזור על האדם השפעות
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הגנגס בנהר האדם תעהשפ
 במיוחד קשה למקום. ממקום שונה המים מחזור על האדם של השפעתו עוצמת
 דוגמה בחסר. לוקה הסביבה בבעיות הטיפול שבהן רבות, מתפתחות במדינות המצב

 הם הנהר מקורות הגנגס. נהר היא המים מחזור על האדם של השליליות להשפעותיו

 בהודו ההימליה, בהרי יערות כריתת ובנגלדש. הודו דרך לים זורם והוא ההימליה בהרי

 בולמים אינם שהעצים מכיוון גוברת, 1העילי הנגר של שעוצמתו לכך גורמת ובנפל
 המגיעה המים כמות וגדלה הקרקעות סחף גובר מכך כתוצאה המים. תנועת את

 להתפשט לנהר וגורמות הנהר של עומקו את מפחיתות נסחפותש הקרקעות לגנגס.
 במיוחד חמורים, שיטפונות הגשמים בעת נגרמים כך עקב יותר. רחב שטח פני על

 את קיפחו אלו שיטפונות במהלך בנגלדש. בתחומי המצוי לים הנהר שפך באזור

אדם. בני אלפי חייהם

 מביא הרב שהסחף מכיוון המים, זיהום את גם מגדילה העילי הנגר עוצמת הגברת

 שפכים של גדולות לכמויות מתווסף זה זיהום גדולות. בכמויות מזהמים לנהר עמו
 מערכות בהעדר לנהר המוזרמות

שלאורכו. בערים שפכים לטיהור
 תושבים למיליוני מסופקים כך עקב

 שאיכותם מים ובבנגלדש בהודו

מאוד. ירודה

שפכים הזרמת ידי על נהר זיהום

שאלות
 בנהר לפגיעה המביאים השונים התהליכים של זרימה תרשים הכינו .1

הגנגס.

הקרקע. פני על שזורמים גשמים מי — עילי נגר
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בעולם מים ואספקת צריכה
 את לספק כדי לה, זקוק שהאדם המינימלית הכמות זו ביום נקיים מים ליטרים 3.5

 את מעמידים הבית וניקיון כלים שטיפת לרחצה, מים צריכת ביותר. הבסיסיים הצרכים

 הממוצעת הביתית הצריכה זו - ליום לאדם ליטר 50 על המינימלית ההכרחית הצריכה

 במים שימוש המים. צריכת גם עולה החיים ברמת העלייה עם המתפתחות. במדינות

 הצריכה את מעלים ועוד שחייה בבריכות בגינון, כלים, במדיחי כביסה, במכונות באסלות,
 ליטר 450כ- היא הברית בארצות לנפש הממוצעת הצריכה למשל, כך ניכרת. במידה

 המים צריכת גם עולה יותר מפותחת שמדינה ככל ליום. ליטר 130כ- ובישראל ליום,

בתעשייה.

1.31m: 2000 בשנת בעולם המים צריכת
World resources( פי ©על

אסלות הדחת

ובישול שתייה

כלים

וניקיון כביסה
14%

 רחצה אמבטיה
ומקלחת

 2000 בשנת בישראל ביתית לצריכה במים השימוש התפלות :1.4 איור
מקורות) חברת פי (על
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 ישנם בביתם. זורמים מים אין המתפתחות, במדינות בעיקר העולם, מאזרחי לרבים

 מים, למקור להגיע כדי יום, מדי רבות שעות לעמול התושבים נאלצים שבהם מקומות,
 אינם לרשותם העומדים המים רבים במקרים לבתיהם. ולהעבירם המים את לשאוב

 בטוחים למים גישה אפשרות הייתה לא 2003ב- כי מעריכים, הבריאות. מבחינת בטוחים

 ביוב. למערכת מחוברים היו לא העולם) מאוכלוסיית (כשליש מיליארד 2ו- איש, למיליארד

 עם מגע בשל הנגרמות שונות, ממחלות אנשים מיליוני שנה מדי סובלים רבות במדינות
 2כ- שנה מדי מתים שלשולים בשל הנגרמים מסיבוכים רק כי מעריכים מזוהמים. מים

איש. מיליון

 על מזון, וייצור חקלאות גידולי על שליליות השלכות יש המים מקורות לזיהום
האקולוגיות. המערכות ועל הכלכלית ההתפתחות

מרוחקת מבאר לביתן מים מביאות באפריקה נשים

שאלות
מדוע. הסבירו לשימוש. זמינים אינם בעולם המתוקים המים רוב ו.
קביעתכם. את נמקו מתחדש? משאב הם המים מדוע .2

המים. מחזור על האדם השפעות של רשימה וערכו ו.2 באיור עיינו .3

 המים בצריכת הקיימים להבדלים הסיבות את והסבירו ו.3 באיור עיינו .4

בעולם. שונים באזורים

 בישראל. ביתית בצריכה במים השימוש התפלגות את מתאר ו.4 איור .5

מתפתחת? במדינה זו התפלגות המתאר דומה איור "ראה כיצד
בטוחים מים להשיג יכולים אינם התושבים בעולם רבים באזורים מדוע א. .6

הבריאות? מבחינת לשימוש
זו? בעיה עם להתמודד לדעתכם יש כיצד ב.
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מים לאיכות מדדים
 לצמחים, השקיה כמי חיים, ולבעלי לאדם שתייה כמי ומגוונים: רבים שימושים למים

 משתנה, המים" "איכות המושג ועוד. בתעשייה קירור כמי שונים, ליצורים גידול כבית

 אינם אחד לשימוש המתאימים מים במים. השימוש של למטרה בהתאם ומוגדר

 לליטר כלוריד מ״ג 300 עד המכילים מים לדוגמה, אחר. לשימוש בהכרח מתאימים

 עצי להשקיית ראויים אינם הם אבל ,1לשתייה ראויים מים הם המים) למליחות (המדד
 ניתן אך לשתייה, ראויים אינם לליטר כלוריד מ״ג 800 המכילים מים לעומתם, אבוקדו.

 לקירור להשתמש ניתן לליטר כלוריד מ״ג 2000 המכילים במים תמר. עצי בהם להשקות

להשקיה. ולא לשתייה לא אך חשמל, תחנות
 מוגדר )1 959( המים בחוק המים". "זיהום מידת על למעשה מלמדת המים" "איכות

 בקטריולוגיה, ביולוגית, פיזיקלית, מבחינה מים... של בתכונותיהם כ-"שינוי מים" "זיהום
 או בחי לפגוע עלולים או לציבור, מסוכנים יהיו שמים לכך הגורם אחרת, או רדיואקטיבית

לשמש". נועדו לה אשר למטרה ראויים פחות יהיו או בצומח,
 היורדים הגשם מי טהורים. מים אינם הגשם, מי גם ובכללם בטבע, המצויים המים

 שנפלטו גזים פיח, גרגרי כמו מהאוויר, שונים חומרים לקרקע בדרכם וממיסים סופחים
 נוספים הקרקע, עם במגע באים הגשם מי כאשר שונים. ומלחים אבק גרגרי לאוויר,

 קבוצות לשתי למים הנוספים החומרים את לחלק ניתן בקרקע. שמקורם חומרים אליהם

עיקריות:

 פיח, גרגרי כמו במים, מומסים שאינם המוצקים החומרים את כוללת הראשונה הקבוצה

 מוצקים ונקראים במים מרחפים אלו חומרים אורגניים. חומרים של ושאריות חול

 מכיוון עכורים, נראים מרחפים מוצקים של גדולה כמות המכילים מים .מרחפים
במים. הפוגעת השמש מקרינת חלק בולעים אלה שחלקיקים

 לחומרים טוב ממס הם המים במים. המומסים החומרים את כוללת השנייה הקבוצה

 הנמצאים ליונים, המומסים החומרים נפרדים בתמיסות תמיסות. עמם היוצרים רבים

 המים מולקולות בין המומסים החומרים מולקולות פיזור המים. מולקולות שבין ברווחים

 דוגמאות הם בישול ומלח דו-חמצני פחמן חמצן, צלולים. נותרים שהמים לכך גורם

 לתכונותיהם. בהתאם משתנה חומרים של מסיסותם מידת במים. הנמסים לחומרים
דו-חמצני. פחמן של מזו קטנה לדוגמה, החמצן, של מסיסות

בישראל. השתייה למי התקנים מופיעים 87 בעמוד
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במים מומסים וחומרים מרחפים מוצקים :1.51א<ו

 תגובות נוצרות לעתים המים. איכות את קובעים וריכוזם למים שנוספים ההומרים סוגי

 נוכחותו בגלל מסוים הומר של השפעתו גוברת מכך וכתוצאה במים, שונים חומרים בין

 ביולוגיים כימיים, פיזיקליים, למדדים המים איכות מדדי את לחלק ניתן אחר. חומר של

אלו. מדדים בקצרה כעת נסקור .1ורדיולוגיים

פיזיקליים מדדים
 המתרחשים ביולוגיים תהליכים על בעיקר משפיעה המים טמפרטורת - טמפרטורה

 בבד בד ).21 (עמ' במים המומס החמצן ריכוז קטן עולה, שהטמפרטורה ככל במים.

 ההתרבות בקצב לעלייה גורם והדבר החיים, היצורים של החומרים חילוף קצב עולה

שלהם. והגדילה

 תחנות - התרמי הזיהום הוא האדם פעילות בשל הנגרם טמפרטורה לשינוי דוגמה

 השימוש לאחר מוחזרים אלה ומים לקירור, במים משתמשות אחרות ותעשיות חשמל

 טמפרטורת לעליית גורם זה דבר יותר. חמים כשהם נשאבו, שממנו המים למקור
שאינם 2 1יצורים הטמפרטורה, עליית בעקבות החמים. המים מוחזרים שאליה הסביבה

המים. של הרדיואקטיבית הקרינה תכונות 1
וחיידקים. תאים חד אצות, פטריות, צמחים, חיים, בעלי - יצורים 2
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 אחרים, ויצורים מהמקום, להגר או למות עלולים הגבוהות לטמפרטורות מותאמים

 טבעי, באופן במים קודם שהיו חומרים השטח. את יאכלסו החדשים, לתנאים המותאמים

 עליית בעקבות כימיים תהליכים לעבור יכולים האדם, ידי על למים שהוכנסו או

מזיקים. לוואי תוצרי במים להיווצר עלולים מכך וכתוצאה הטמפרטורה,

 אצות אורגניים, חומרים חרסית, חלקיקי כגון במים, המרחפים מוצקים - עכירות
 עכירות מוצקים. של גבוה ריכוז על מעידים עכורים מים המים. לעכירות גורמים ופסולת,

 הפוטוסינתזה קצב יורד כך עקב לאור. המים חדירות להקטנת גורמת מים במקווה גבוהה

 הפחמן ריכוז ועולה במים החמצן ריכוז יורד זאת בעקבות המים. בעומק האצות שעושות

במים. החיים רבים ביצורים פוגע זה תהליך הדו-חמצני.

 מזהמים מהם שחלק שונים, חומרים של נוכחות על מעידה במים צבע הופעת - צבע

 או ומנגן, ברזל כמו מתכת, יוני נוכחות בשל משתנה המים צבע לדוגמה, כך המים. את
מסוימות. מאצות הנפלטים שונים חומרים נוכחות בשל

שאלות
במים. הנעשה בשימוש תלוי מים" "איכות המושג מדוע הסבירו א. .1

ירודה נחשבת מים של איכותם שבו למצב משלכם דוגמה הביאו ב.

אחר. לשימוש וטובה מסוים לשימוש
במים? מומסים לחומרים במים מרחפים מוצקים בין ההבדל מה .2

 כאשר מים, במקווה הנגרמים השינויים שרשרת את איור באמצעות תארו .3
עולה. המים טמפרטורת

במים? החיים היצורים על להשפיע המים בעכירות שינוי יכול כיצד .4

כימיים מדדים
 ריכוז כגון במים, הנמצאים השונים החומרים של בריכוזים מבוטאים הכימיים המדדים

החמצן. וריכוז חותרוהז החנקות ריכוז המלחים,

 או חיוביים חשמליים, מטענים בעלי כיונים נמצאים במים המומסים המלחים - מליחות
 יוני ריכוז משמש לפיכך ).NaCi( הבישול מלח הוא במים ביותר הנפוץ המלח שליליים.

 הוא במים המלחים מקור המלחים. ריכוז את הבוחן כמדד כלוריד, הקרוי ),Cl־( הכלור

לפיכך, במגע. המים באים שאתם ובסלעים, בקרקע המצויים מלחים של מהמסה בעיקר
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מים לבדיקת ערכות

 הסלעים להרכב הקרקע, להרכב בהתאם השונים באזורים שונים המליחות ערכי יהיו

 כתוצאה לעלות יכולה הים אל הקרובים מים במקורות המליחות אזור. בכל המים ולכמות

התהום. מי שכבת אל ים מי מחדירת
 של תקין מאזן על לשמור חיים ליצורים מאפשרת מים של וקבועה מתאימה מליחות

 מים לשתות נוכל לא כך משום זה. מאזן נפגע משתנה, המים מליחות אם בגופם. מלחים
 סוגי את המליחות דרגת קובעת להשקיה המשמשים במים מדי. גבוהה חותםשמלי

במים. להשקיה הניתנים הגידולים

 במהלך טבעיים בתהליכים מים במקווי נוצרות וזרחות חנקות - וזרחות חנקות

 העילי, הנגר מי באמצעות גם מים למקווי מתווספים אלה חומרים וחזרתן. החנקן מחזורי
 משדות שאריות חיים), בעלי ופגרי עלים (כגון חיים יצורים שרידי בדרכם הסוחפים

 נוסף מקור עירוניים. ושפכים ולולים) רפתות שפכי (כגון חקלאיים שפכים חקלאיים,

 גם מצויות זרחות געש. הרי של מפליטה ואבק יערות משרפת אפר הוא אלה לחומרים

במים. המומסים הניקוי בחומרי

 לשרשרת לגרום ועלול במים, הזנה חומרי של עודף יוצר וזרחות חנקות של גבוה ריכוז
 המים ועל נכחדים הארוביים היצורים שבמים, החמצן מתכלה שבמהלכם תהליכים,

 נשימתם בתהליך למים משחררים האנארוביים היצורים אנארוביים. יצורים משתלטים

 למעשה. גווע המים ומקווה עכור, חום הופך זה במצב המים צבע רע, ריח בעלי גזים

.איטרופיקציה נקרא כזה תהליך
 מים שתיית תינוקות אצל לבריאות. סכנה הם השתייה במי חנקות של גבוהים ריכוזים

 נגרמות זו במחלה ה׳כחלת'. למחלת לגרום יכולה חנקות של גבוהה תכולה בעלי
המחלה ולחנק. להכחלה נשימה, לקש" הגורם דבר בגוף, החמצן בהולכת הפרעות
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 חיידקים אוכלוסיית קיימת שלהם העיכול שבמערכת מכיוון תינוקות, אצל נגרמת
 (ניטריט לחנקית )no3" (ניטרט החנקה את להפוך מסוימים בתנאים היכולה ״חודית,

"no2.( לחמצן. מלהתקשר ממנו ומונעת שבדם 1ההמוגלובין אל נקשרת החנקה 

 סרטן במחלות ללקות הסיכוי את גם להעלות יכולה השתייה במי חנקות של גבוהה רמה

מבוגרים. אצל שונות

איטרופיקציה צל צוד
 בשלב גורמת וזרחות) חנקות (בעיקר למים הזנה חומרי של גדולה כמות כניסת

 כמות כאשר בהמשך, אצות". "פריחת המכונה אצות של מוגברת להתרבות הראשון

 הזרמתם הפסקת עקב או האצות ידי על צריכתם עקב מצטמצמת, ההזנה חומרי

 למפרקים, מזון משמשות המתות האצות למות. מתחילות האצות המים, למקווה
 כמות יורדת כך ועקב רב חמצן צורכים המפרקים מאוד. גדלה המפרקים ואוכלוסיית

 כגון ארוביים, יצורים להתקיים עוד יכולים לא שבו למצב עד המים במקווה החמצן

 הארוביים המפרקים של מקומם את ארוביים. מפרקים וגם זואופלנקטון דגים,

 ותוצרי יותר, איטי שהוא אנארובי פירוק מבצעים הם אנארוביים. מפרקים תופסים

 מצב ).h2s( גפריתי מימן כגון רעים, ריחות המדיפים וגזים )ch4( מתן הם נשימתם

 עכורים מימיו זה למצב שמגיע מים ומקווה האיטרופיקציה, תהליך של שיאו הוא זה

.2 1לשימוש ראויים ואינם מאוד

 החומרים הזמן במשך מפורקים המים, למקווה ההזנה חומרי הזרמת מופסקת אם

 מומס חמצן יש שבהם תנאים שוב נוצרים קטנה כמותם וכאשר שבמים, האורגניים
 למצבו לחזור יכול המים ומקווה למים לחזור ארוביים יצורים יכולים זה במצב במים.

ההתחלתי.

בדם. החמצן מועבר שבאמצעותו חלבון - המוגלובין 1
.88 בעמ' נמצא שזוהם מים במקווה החמצן רמת השתנות את המתאר תרשים 2
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13

 מביאה שפכים הזרמת
הזנה בחומרי לעודף

 חומרי בכמות ירידה
 לתמותה גורמת ההזנה

האצות. של רבה

 המתות האצות פירוק
 ארוביים מפרקים ידי על

 בכמות לירידה גורמת
 ויצורים דגים החמצן.
 חמצן שצורכים אחרים

למות. מתחילים

 גורמי ההזנה חומרי
אצות םלפריחת

 הדגים במים, חמצן אין
 שצורכים היצורים ושאר
 פירוק מתים. חמצן

 נעשה המתים היצורים
 מפרקים ידי על

 תוצרי אנארוביים.
 המדיפים גזים - הפירוק
רעים. ריחות

56

מים שפכיםלמקווה הזרמת בעקבות איטרופיקציה תהליך :1.6 אור

2 1

נקי להיות חוזר המים מקווה  המתים מהיצורים חלק פירוק לאחר
 שוב נוצרים אנאירוביים בתהליכים

 יצורים במים. חמצן יש שבהם תנאים
 המשך למים. חוזרים חמצן צורכי
 מתבצע המתים היצורים פירוק

ארוביים. יצורים ידי על

 אם אפשרי זה תהליך איטרופיקציה. בו שהתרחשה מים מקווה התאוששות :1.7 איר
פירוק. עוברים שאינם רעלים נותרים לא ואם המים זיהום את מפסיקים
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שאלות
אנארובי? פרוק לתהליך יארוב פירוק תהליך בין ההבדלים הם מה .1

איטרופיקציה? שעבר מים במקווה רעים ריחות נוצרים מדוע .2
 המערכת של האיזון מופר שבו תהליך הוא האיטרופקציה תהליך .3

המים. במקווה האקולוגית

וכיצד? משתנים ואביוטיים ביוטיים גורמים אילו א.

 שהחלה לפני א בסעיף שציינתם הגורמים בין האיזון נשמר כיצד ב.
הזנה? בחומרי המים מקווה של ההעשרה

 אם מדוע הפיך. תהליך הוא האיטרופיקציה תהליך רעלים, במים אין אם .4

מים? מקווה מזיהום ולהימנע להיזהר יש כן

 בסביבה לשרוד יכולים אינם רובם לחמצן. זקוקים במים החיים ארוביים יצורים - חמצן

 •התמוססות מקורו במים החמצן רוב לליטר. מ״ג 4מ- פחות הוא שלה החמצן שריכוז

 חמצן גם ישנו צמחים ישנם שבהם במים המים. לגוף שמעל באוויר הנמצא חמצן של

הפוטוסינתזה. בתהליך שמקורו

 הרוויה. ריכוז נקרא בתנועה, שאינם טהורים במים המים, לפני סמוך הנמדד החמצן ריכוז
 המים שטמפרטורת ככל - אוויר ולחץ טמפרטורה של שונים בתנאים שונה זה ריכוז

 את מגבירה הטמפרטורה שעליית מכיוון זאת יותר. נמוך הרוויה ריכוז יותר, גבוהה
 המים גוף את לעזוב נטייתן את מגבירה ובכך החמצן, מולקולות של התנועה אנרגיית

 את מפחית שהוא משום הרוויה ריכוז את מעלה גבוה אטמוספרי לחץ לאוויר. ולעבור

 החמצן ריכוז את מציינים לעיתים לאוויר. מהמים שעוברות החמצן מולקולות מספר
 בעת השוררים וללחץ לטמפרטורה המתאים הרוויה מריכוז כאחוז בפועל הנמדד

.1המדידה

הבאים: הגורמים משפיעים במים החמצן ריכוז על

 ככל ולכן במגע, בא הוא שאתם במים מומס אטמוספרי חמצן - המים עומק
 גם החמצן ריכוז עולה ערבול עוברים המים כאשר החמצן. ריכוז יורד במים שמעמיקים

בעומק.
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 עם במגע שבאה המים וכמות ערבול, הזמן כל קיים זורמים במים - הזרימה מהירות

 מתערבלים והמים יותר מהירה שהזרימה ככל כך, משם גדולה. האטמוספרי החמצן
במים. החמצן ריכוז גדל יותר,

 של הפוטוסינתטית הפעילות בשל החמצן, ריכוז עולה האור בשעות - היממה שעות
 החמצן. ריכוז יורד זו, בפעילות ירידה חלה שבהן בשעות שבמים. הצמחים ושאר האצות

 מים של למקורות בעיקר אופייניות היממה למהלך הקשורות החמצן בריכוז תנודות

מועטת. בהם שהזרימה מים למקורות או עומדים
 חיים בעלי של בהפרשות שמקורם אורגניים, חומרים - אורגניים חומרים ריכוז

 נובע הדבר במים. החמצן ריכוז לירידת גורמים מתים, וצמחים חיים בעלי ובשרידי

 ככל חמצן. צורכים האורגניים החומרים את המפרקים הארוביים שהחיידקים מהעובדה

 החמצן כמות הארוביים, המפרקים מתרבים עולה, במים האורגניים החומרים שכמות
איטרופיקציה. להתרחש ועלולה יורדת

 המים, של הבסיסיות או החומציות רמת את מבטא ההגבה ערך - )pH( ההגבה ערך

במים. המומס הדו-חמצני הפחמן ריכוז הוא הגורמים אחד שונים. מגורמים מושפע והוא

במים החמצן כמות את מגדילה בנהר מהירה זרימה
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 הנשימה. בתהליך למים אותו הפולטים ומיצורים האוויר מן למים מגיע דו-חמצני פחמן

 דו- פחמן של נוכחותו במים. הדו-חמצני הפחמן מסיסות יורדת עולה, שהטמפרטורה ככל

 פחמתית חומצה נוצרת זה בתהליך המים. מולקולות לבין בינו תגובה יוצרת במים חמצני
)H2CO3( המים בחומציות לעלייה הגורמת )pH .(נמוך

H2O + CO2 d H2CO3

 בעקבות נוצרים החומציים המשקעים חומציים. ושלג מגשם גם מושפע ההגבה ערך

 אחר גורם בעננים. המים עם חנקן) ותחמוצות גפרית (תחמוצות אוויר מזהמי של תגובה
 לדוגמה, גיר, סלעי מהקרקע. למים המגיעים המינרלים סוג הוא ההגבה ערך על המשפיע

 פוגעים מאד בסיסיים או חומציים מים .pH־-1 את שמעלים במינרלים המים את מעשירים

בהם. החיים ביצורים

)pH( הגבה צרך מהו
 ויוני )H+( מימן יוני נוצרים "טהורים", במים גם מועטה ובמידה שונות, בתמיסות

 הן קסילוההידר יוני ריכוז על עולה המימן יוני ריכוז שבהן תמיסות ).OH־( הידרוקסיל

 הן המימן יוני ריכוז על עולה ההידרוקסיל יוני ריכוז שבהן ותמיסות חומציות, תמיסות

 המבטא ,pH־-1 בסולם נמדדת התמיסות של הבסיסיות או החומציות מידת בסיסיות.

 שלהן pH-nu תמיסות .14-1 הערכים בין נע זה סולם בתמיסה. המימן יוני ריכוז את
 נוזל בסיסים. נקראות 7מ- גבוה שלהן pH₪־- ותמיסות חומצות, נקראות 7מ- נמוך

 פי של שינוי פירושה pH־-1 בסולם אחד בשלב ירידה כל ניטרלי. הוא 7 שלו pH₪־-
 בעלת מתמיסה 10 פי חומצית היא pH 4 בעלת תמיסה כלומר, ההגבה. בערך 10

5 pH.

 )Mg++( והמגנזיום )Ca++( הסידן יוני של הריכוזים כסכום מוגדרת קשיות - קשיות

 גורמים קשים מים יותר. "קשים" הם זה מסוג יונים יותר מכילים שהמים ככל במים.
 בהם מקציף אינו הסבון ובתעשייה, בבית שונות ובמערכות בצינורות אבנית להצטברות

 תמיסה יוצרים אלה שיונים מכיוון גבוה, קשים מים של ההגבה ערך פוחתת. ויעילותו
 במגע באים הגשמים שמי מכיוון קשים, המים בארץ רבים באזורים בסיסית. להיות הנוטה

ומגנזיום. סידן יוני המכילות תמיסות ליצור הנוטים שונים, גיר סלעי עם
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 שונים סינתטיים וחומרים 1כבדות מתכות של נוכחות - סינתטיים וחומרים מתכות
 חלק של מקורם מהם. ששותים מי את ולסכן במים החיים ביצורים לפגוע עלולה

 תעשייה, משפכי למים מגיעים רובם אולם (מהקרקע), טבעי להיות יכול אלה מחומרים

 חיטוי תהליכי של לוואי וכתוצרי פסולת אתרי דרך מים של מחלחול הדברה, מחומרי
 בריכוז העלייה ידי על מוגבר אלה, מחומרים הנגרם ולסביבה, לבריאות הנזק .2 1המים

 המזון. בשרשרת יותר גבוה מצויים שהם ככל חיים יצורים של בגופם אלה חומרים

 הכבדות המתכות הבא: באופן מתרחשת והיא ביולוגית הגברה נקראת זו תופעה

 החומרים מקצת המים. באמצעות היצורים של לגופם חודרים הסינתטיים והחומרים

 חודרים ומקצתם היצורים, של בגופם שנבנים בחומרים למרכיב והופכים משתנים האלו

 אלו חומרים לפליטת מנגנון ליצורים שאין מאחר התא. מנוזל לחלק והופכים לתאים

 בתוכה שצוברת מסננת למעין כזה יצור כל הופך כך בגופם. נותרים הם לסביבה, חזרה
 והחומרים הכבדות המתכות היצורים, נאכלים כאשר סינתטיים. וחומרים כבדות מתכות

 ככל לכן בהם. גם ומצטברים המזון בשרשרת יותר גבוהים ליצורים עוברים הסינתטיים

 לדרגת הריכוז מגיע שבו לשלב עד אלו, חומרים של ריכוזם גדל המזון בשרשרת שעולים

 ההדברה חומר ריכוז כי נמצא, הברית בארצות שנעשה במחקר לדוגמה, גבוהה. רעילות

DDT, בפיטופלנקטון חל״מ 0.04ל- עלה חל״מ, 0.000003 של בשיעור במים שהיה 
 של ולריכוז שבמים) הזעירים החיים (בעלי בזואופלנקטון חל״מ 0.2ל- שבמים, (האצות)

וציפורים. דגים של בגופם חל״מ 20.0

 טווח. ארוך הוא סינתטיים ובחומרים במתכות מים מקורות של מזיהום הנגרם הנזק
 זוהמו 70וה- 60ה- בשנות לדוגמה, הזיהום. לאחר שנים בסביבה נותרים החומרים

 שגרמו סינתטיים וחומרים מתכות של גדולות בכמויות הברית בארצות הגדולים האגמים

 שנות מאז במקום שנעשו הטיהור פעולות למרות באגמים. הדגים סוגי רוב של למותם

 מרבית כיום וגם גבוהות באגמים הזיהום רמות נותרו נוסף, זיהום למניעת ופעולות 80ה-
אדם. למאכל מתאימים אינם אלה באגמים הדגים

ועוד). ניקל קדמיום, כספית, עופרת, (כגון גבוהה שלהן האטומית שהמסה מתכות - כבדות מתכות 1
 תרכובות להיווצרות גורם הכלור חיידקים. של השפעתם את לנטרל כדי בכלור משתמשים מים חיטוי בתהליכי 2

).84 עמוד (ראו שונות מזיקות
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ביפן מינאמאטה הכפר של המקרה - בכספית חמור זיהום
 שגרתי. בלתי באופן לחלות שביפן מינאמאטה הדייגים כפר תושבי החלו 1 953ב-

 שנים 13 במהלך מוחיים. ונזקים רעידות עיוורון, שונות, עצבים ממחלות סבלו רבים

 לנכים. הפכו נוספים תושבים 68ו- אלה תסמינים אצלם שנתגלו תושבים 43 מתו
 כספית שהכילו שפכים לים הזרים המפרץ למי סמוך שמוקם המפעל כי התברר,

 העיקרי כמזון ששימשו בדגים הצטברו אלה חומרים כספית. של רעילות ותרכובות

 לצבירת התושבים בקרב גרמה סדיר באופן אלו דגים אכילת הכפר. תושבי של

 הזרמת הופסקה 1966ב- לתחלואה. כך ובעקבות מסוכנים בריכוזים בדמם כספית

 300כ- עוד מההרעלה כתוצאה מתו 1983 שנת ועד מאז אך למפרץ, הכספית

 הרעלת של שונים מתסמינים היום עד סובלים נוספים אנשים 1 500ו- אנשים
הכספית.

שאלות
1 C. ריכוז בעלי הם תהום ומי מעיינות מי מדבריים באזורים רבים במקרים

מדוע. הסבירו גבוה, מלחים
 שלהן גבוה ריכוז מקרים באילו במים? וז־חות חנקות של חשיבותן מה .2

כנזק? נחשב

מים: בגוף יהיה שבהם התנאים את תארו .3
במיוחד גבוה חמצן ריכוז א.

במיוחד. נמוך חמצן ריכוז ב.

.277 שבעמוד בנספח במים החמצן מסיסות בטבלת עיינו .4

חמצן? של מקסימלי ריכוז צפוי הטבלה פי על תנאים באילו א.

 במים החמצן כמות תהיה תנאים ובאלו מים מקווה של סוג באיזה ב.

הרוויה? לריכוז שווה או קרובה
 לעלייה לגרום יכולים מים במקווה המתרחשים ביולוגיים תהליכים אילו .5

קורה. זה כיצד תארו המים? בחומציות

 במקווה המים של ההגבה ערך על להשפיע אוויר מזג שינו" יכולים כיצד .6

מים?

כבדות. במתכות שזוהם מים מקווה לטהר קשה מדוע הסבירו .7
 של מאד נמוכים ריכוזים גם אקולוגיות במערכות לפגוע עלולים מדוע .8

סינתטים? וחומרים כבדות מתכות



ביולוגיים מדדים
 חיים, יצורים כוללים: במים האורגניים החומרים - במים האורגני החומר ריכוז

 שהם אורגניות ותרכובות פירוק עברו לא שעדיין מתים יצורים חיים, יצורים של הפרשות

 מלאכותיות אורגניות תרכובות גם להכיל המים יכולים כן כמו פירוק. תהליכי של תוצרים

 במים גבוהה זיהום רמת על מעידה אורגני חומר של גדולה כמות ושמנים. דלקים כמו

ורחצה. השקיה שתייה, כמו שונים, לשימושים אותם ופוסלת
 חמצן (צריכת צה״ב הנקראות שיטות פותחו במים האורגני החומר כמות את למדוד כדי

).COD - כימית חמצן (צריכת צה"כו )BOD - ביולוגית
 החיים יצורים ידי על הנשימה בתהליך הנצרכת החמצן כמות את מודדים צח״ב בבדיקת

 אותו ומנצלים במים המצוי האורגני מהחומר ניזונים החיידקים חיידקים). (בעיקר במים

 כמות את בעקיפין מבטאת ידם על הנצרכת החמצן כמות כך, משום הנשימה. בתהליך

במים. האורגני החומר

 הנבדקים המים של דגימה בקבוק ממלאים הבא: באופן מתבצעת תקנית צח״ב בדיקת

לתוכו, אוויר "כנס שלא כך הבקבוק, נאטם מכן לאחר במים. החמצן ריכוז את ומודדים

 ימים חמישה לאחר .20°C של בטמפרטורה בחושך ימים חמישה למשך מונח והוא
לליטר) חמצן במיליגרם (המבוטא הצח״ב של ערכו במים. החמצן ריכוז את שוב בודקים

 השנייה. בבדיקה ריכוזו לבין הראשונה בבדיקה החמצן ריכוז בין ההפרש הוא

 ירד ימים 5 וכעבור לליטר מיליגרמים 6 היה הראשונה בבדיקה החמצן ריכוז אם לדוגמה,

).6-2=4( לליטר מיליגרמים 4 הצח״ב ערך יהיה לליטר, מיליגרמים 2ל- הריכוז
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 הראשונה) בבדיקה החמצן (ריכוז - השנייה) בבדיקה החמצן (ריכוז = צח״ב
הדגימה לקיחת ביום ימים 5 לאחר

צח״ב בדיקת במהלך האורגני החומר וכמות החמצן רמת השתנות :1.8 איוו־
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 הנבדקים במים החמצן כל מנוצל גבוהה, במים האורגני החומר כמות שבהם במקרים

 גבוהים צח״ב ערכי בעלי מים דוגמים כאשר לכן, האורגני. החומר כל שהתפרק לפני עוד

 לאחר מיד "מדד החמצן ריכוז .1הבדיקה לפני אותם למהול יש שפכים), מי (לדוגמה,

 המיהול. בערך להכפיל יש המתקבל הצח״ב את ימים. 5 לאחר ושוב המהילה

 נקיים מים מיליליטר 99 מוסיפים אומרת, (זאת 100 פי דגימה מי מוהלים אם לדוגמה,
 בכדי לליטר, מיליגרם 4 היה החמצן ריכוז מדידות בין וההפרש דגימה) מי מיליליטר 1ל-

 הצח״ב ערך זה במקרה .100 פי התוצאה את לכפול יש המים של הצח"ב ערך את לקבל

שפכים. למי האופייני ערך - לליטר מיליגרם 400 יהיה
 חיידקים. ידי על בקלות המתפרק האורגני, החומר כמות את היטב מייצגת צח״ב בדיקת

 ושמנים, נפט כגון בקלות, מתפרקים שאינם אורגניים חומרים מכילים המים כאשר אולם

 לבצע יש חיידקים, פעילות מאפשרים שאינם רעילים חומרים מכילים הם כאשר או
 החומרים כלל עם שמגיב חומר למים מוסיפים זו בבדיקה .)COD( צח"כ בדיקת

 לפירוק בתהליך ומשמש שנצרך, החומר כמות אותם. ומפרק בהם המצויים האורגניים

 המתקבל הערך את במים. האורגני החומר לכמות מדד מהווה האורגניים, החומרים

 בדיקת בין להשוות ניתן וכך חמצן, צריכת של ליחידות נוסחה באמצעות מתרגמים

הצח״כ. בדיקת לבין הצח"ב

 כמות תמיד מכילים טבעיים מים - מחלות) (גורמי פתוגניים גורמים נוכחות
 גורמים ואינם בקרקע, שמקורם חיידקים בעיקר שהם מיקרואורגניזמים, של מסוימת

 ובני חיים בעלי של מהפרשות להיגרם יכולים מיקרוביאליים זיהומים לבריאות. נזקים

 יכולים מזוהמים מים עם ומגע שתייה פתוגניים. וטפילים נגיפים חיידקים, המכילות אדם,

 מחלות מעיים, מחלות כולרה, צהבת, כגון מחלות, של רב במגוון מידית לתחלואה לגרום
 מיליוני העולמי, הבריאות ארגון נתוני פי על גרענת). (כמו עיניים ומחלות צרעת) (כמו עור

תינוקות. הם מהם כשליש שנה, כל אלה ממחלות מתים אדם בני

 איטיות מאוד, מורכבות הן הפתוגניים מהחיידקים גדול חלק של ולזיהוי לבידוד השיטות
 חיידקי ספירת ידי על יותר, ופשוטה עקיפה בדרך במים נוכחותם את בודקים לכן ויקרות.

E.coli במערכת קבוע באופן מצויים הקוליפורמים מקבוצת אלה חיידקים לזהותם. שקל 

 יכולה במים אלו חיידקים של נוכחות להם. להזיק מבלי החיים ובעלי האדם של העיכול
יכילו הם ולכן חיים, בעלי של ו/או אדם בני של הפרשות מצויות שבמים כך על להעיד

 הצח״ב ערך ).100 ופי 10 פי (למשל מיהולים כמה לערוך יש שיתקבל, הצח"ב ערך את מראש יודעים שאין מאחר
.0מ- גבוה חמצן ריכוז הימים חמשת בתום התקבל שבה הדגימה באמצעות יחושב
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 אחר מקובל (מונח כסמנים משמשים E.coli חיידקי פתוגניים. חיידקים גם לוודאי קרוב

 תקני פתוגניים. מגורמים הנובע בזיהום חשודים שהמים כך על המעידים ),נתבים הוא

 לסוג בהתאם צואתי, קוליפורם חיידקי של שונים ריכוזים מתירים הבריאות משרד

במים. שנעשה השימוש

 מותר מרבי ריכוז
 חיידקי של

 צואתי קוליפורם
מים מ״ל 1סס-ב

•מים השימוש

0 שתייה מי

100 בבריכות רחצה מי

200 בחופים רחצה מי

1000  ודיג לקיט, המשמשים מים
אדם מגע ללא

הבריאות משרד תקני פי על צאתי קוליפורם לח״דקי מותר ריכוז :1.1 סבלה

ירדיולוגיים מדדים
 או טבעיים להיות יכולים מקורותיה .רדיואקטיבית קרינהב מזוהמים להיות עלולים מים

 במי למשל להתגלות יכולה טבעי שמקורה רדיואקטיבית קרינה האדם. מפעילות להיגרם

 פסולת של שונים סוגים קרינה. הפולטים יסודות המכילים מסלעים הנשאבים תהום,
 חומרים להכיל הם גם יכולים תעשייה, ובמפעלי חולים בבתי הנוצרת זו כגון רעילה,

רדיואקטיבית. קרינה מהם שנפלטת

 dna^ מולקולות במבנה לשינויים לגרום יכולה מסוים לסף מעל רדיואקטיבית קרינה
 יכולה לקרינה החשיפה הסרטן. מחלת של התפתחות היא אחרת סכנה גנטיים. ולפגמים

 במים שהושקה מזון אכילת ידי על או שלהם, משתייה המים, עם ממגע להיגרם

מזוהמים.

רדיואקטיבית קרינה נוכחות
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שאלות
 חמישה של זמן פרק דווקא נקבע לדעתכם, מדוע, וכתבו 1.8 באיור היעזרו .1

הצח״ב? בדיקת לביצוע ימים

 צורך יש גבוהה, בהם האורגני החומר שכמות במים צח״ב בודקים כאשר .2

מדוע. הסבירו אותם. למהול
הבאות: המים דוגמאות של הצח״ב מהו חשבו .3

 ובבדיקה לליטר מיליגרמים 7 החמצן ריכוז היה הראשונה בבדיקה א.

לליטר. מיליגרמים 2 ימים 5 לאחר
 6 החמצן ריכוז היה הראשונה ובבדיקה 10 פי אותם שמהלו מים ב.

לליטר. מיליגרם 1 ימים 5 לאחר ובבדיקה לליטר מיליגרמים
 נוכחות הבודק כנתב לשמש שיוכל כדי מחיידק נדרשות תכונות אילו .4

פתוגניים? גורמים

 חומרים ידי על לזיהומם בחיידקים מים זיהום השפעת בין ההבדלים מהם .5

כבדות? ומתכות סינתטים

סיכום שאלת
 בטבלה במחברתכם אותם ורשמו מים לאיכות מדדים חמישה בחרו א. .6

הבאה. הטבלה כדוגמת

 רבה), או בינונית (מעטה, מדד כל של חשיבותו מידת את בטבלה ציינו ב.

במים. השימוש לסוג בהתאם

 את מלאתם שבו האופן את והסבירו נמקו אחד שימוש סוג לגבי ג.
הטבלה.

השקיה
בחקלאות

 קירור מתקן
בתעשייה דגים בריכת שתייה מי

במים שימוש

מדד
מים איכות
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סיכום
 מים הם בעולם המים רוב החיים. היצורים לכל הכרחי משאב הם המים

 בעולם המים מכלל 2.5% רק מהווים המתוקים המים באוקיינוסים. הנמצאים מלוחים
 הבדלים ישנם הזמינות המים בכמויות האדם. ידי על לשימוש זמינים אינם ורובם

 צפוי החיים, ורמת האוכלוסייה גידול עם בעתיד, בעולם. שונים אזורים בין ,דולים
יגדל. במים מחסור בהן שיש המדינות של מספרן כי

 ולאחר במים משתמשים בכללם והאדם החיים היצורים מתחדש. משאב הם המים
 שונים חומרים השימוש בעת למים נוספים כלל בדרך לסביבה. המים חוזרים השימוש

באיכותם. לירידה הגורמים
 הוא הראשון עיקריים: תהליכים שני תורמים נקיים כמים המים של להתחדשותם

 שהיו החומרים ואילו נקיים, מים שהם לאדים, הופכים המים שבמהלכה התאדות,
 סבעי, סיהור תהליך הוא השני התהליך המתאדה. המים בגוף נותרים בהם

 משתפרת וכך למים, שנוספו מהחומרים חלק מפרקים יצורים צורכים שבמהלכו
המים. של איכותם
 במדינות בעיקר רבות, במדינות החיים. רמת שעולה ככל עולה המים צריכת

 שהמים כך, כדי עד המים איכות את מוריד המים מקורות של זיהום המתפתחות,
בריאותם. את לסכן עלולים התושבים לרשות העומדים

 חומרים של הריכוזים פי ועל להם שנוספים החומרים סוגי פי על נקבעת המים איכות
 המים. משמשים שלהם לצרכים בהתאם משתנה סובה׳ מים ׳איכות המושג אלו.
הבא: באופן המים איכות מדדי את לחלק ניתן

צבע. עכירות, סמפרסורה, - פיזיקליים מדדים •
 קשיות, ],pH© הגבה ערך חמצן, זרחות, חנקות, מליחות, - כימיים מדדים •

סינתסים. וחומרים מתכות
פתוגניים. וגורמים האורגנים החומרים - ביולוגיים מדדים •
רדיואקסיבית. קרינה - רדיולוגיים מדדים •



 2 פרק

משק המים בישראל

 .20-ה במאה ישראל בארץ ביותר הגשומה השנה הייתה ו99/ו2 המשקעים עונת
 רבים ובמקומות הרב-שנתי מהממוצע גבוהות המשקעים כמויות היו הארץ חלקי בכל
 כן שלפני השנה זאת, לעומת מהממוצע. שניים מפי ביותר שהסתכמו גשמים ירדו

 התהום מי ובמאגרי האדום לקו קרוב המים מפלס ירד בכינרת בצורת. שנת הייתה
 האדום לקו מתחת אל המפלס ירד רבים בקידוחים פעם. מאי נמוכים המפלסים היו

 הממונה החקלאות שר ידי על הוצאו ו99ו בקיץ המים. לאיכות סכנה שמשמעה ירידה
 גינות השקיית איסור כגון במים, לחסוך שנועדו מיוחדות תקנות המים משק על

פרסיות. שחייה בריכות למלא ואיסור ציבוריות
 משק במצב ניכר שיפור חל שבעזרתה שמים מתנת הייתה ו99/ו2 של הגשומה השנה
 שנים במשך שהצסברו במים הגדולים והגירעונות נתמלאו המים מאגרי המים.

 המצב חזר ספורות שנים ותוך מאוד חריגה מתנה זו הייתה אולם מאוד. הצסמצמו
 90-ה שנות במהלך הארץ את שפקדו נוספות בצורת שנות ובעקבות לקדמותו,

 המים. לאיכות הקשורות שונות בעיות ,ם והוחמרו במים המחסור שוב הורגש
 נכיר זה בפרק ישראל. ל ש המים למשק הקשורים רבים מני אחד נושא הן בצורת שנות

 בכמה ונתמקד לרשותנו, העומדים המים מקורות את נכיר בהרחבה. אלו נושאים
בישראל. המים למשק הקשורות מרכזיות בעיות
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מיםל וביקוש עהיצ
 לעצמם לספק בכדי רבים מאמצים להשקיע ישראל בארץ התושבים נאלצו ומעולם מאז

 בישראל הים-תיכוני האקלים באזור הממוצעת השנתית המשקעים כמות אמנם מים.
 אך באירופה), (למשל בעולם רבים ממוזגים באזורים מהכמות ניכרת במידה שונה אינה

 בעונת רק באזורנו יורדים שהגשמים מכך בעיקר נובע הדבר בהרבה. קטנה המים זמינות

מאוד. גבוהה השנה עונות כל במשך המים של וההתאדות החורף,

 בפתיח שתיארנו כפי לשנה. משנה המשקעים בכמויות גדולים הבדלים ישנם בנוסף,

 שנות גם אזורנו את פוקדות הרב-שנתי, הממוצע מעל גשומות, שנים של לצידן זה, לפרק

 המדברי האקלים באזור ניכרת. במידה מהממוצע נמוכות המשקעים כמויות שבהן בצורת

 בעיות יוצרים אלו נתונים תמיד. נמוכות המשקעים כמויות הירדן ובבקעת הארץ בדרום
זה. פרק בהמשך שנראה כפי איתן, להתמודד נדרשת המים אספקת שמערכת

״מ
מ

 
שם

,

בירושלים משקעים :2.1 איוו־
לסטטיסטיקה) המרכוית והלשכה ההידרולורי השירות פי (על

 מי שאיבת מקורות: שני על מתבססת בישראל המים אספקת - מים מאגרי ניהול

 מים של מאוד גדולות כמויות יש אלה במקורות מהכינרת. 1עיליים מים ושאיבת תהום
 אלה במאגרים המפלס שירידת חשש שקיים מכיוון מוגבל בהם השימוש אולם ,2 1שפירים

 בהמשך). יפורטו מאגר כל לגבי (התהליכים המים באיכות לירידה לגרום עלולה

 על מלאכותי, או טבעי מים במאגר להישאר חייבים הידרולוגיים מחקרים פי שעל המים,
פעיל הבלתי האוגר מפלס .פעיל בלתי אוגר נקראים המים, לאיכות סכנה למנוע מנת

השטח. פני על הנמצאים מים - עיליים מים 1
שימוש. של סוג לכל הראויים מים - שפירים מים 2
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 מים ששואבים שבעת המפלס, זהו כלומר המאגר. של התחתון האדום הקו הוא

 האדום לקו מעל המצויים אלו הם לשאיבה הזמינים המים ממנו. לרדת אסור מהמאגר

 ,עליון אדום קו גם מוגדר מהמאגרים לחלק המאגר. של התפעולי האוגר ונקראים
 עלייה למשל, בכינרת, נזקים. "גרמו מעליו יעלו במאגר המים שאם מים מפלס כלומר

 העלייה תגרום ההר יובאקוות שלחופה, ביישובים להצפות תגרום העליון האדום לקו מעל

המים. של ולאבדן הירקון במעיינות הזרימה לחידוש העליון האדום לקו מעל

 להתיר המאגר מפעילי על המאגר, של (התחתון) האדום מהקו לרדת רוצים אין אם

 מאחר אולם הגשמים. ידי על שנה באותה למאגר שהוחזרה בכמות רק שנתית שאיבה

 לספק כלל בדרך נוהגים כלכלי, ותכנון המים משק של תכנון מאפשרת אינה זו ששיטה
 עלול שחונות בשנים הממוצע. הרב-שנתי החוזר המילוי כמות את שנה מדי מהמאגרים

 רזרבה על קבוע באופן לשמור צורך יש לכן התחתון. האדום מהקו לחריגה להביא הדבר

 האדום מהקו יותר גבוה שהוא מפלס על לשמור כלומר התפעולי, באוגר מים של
המאגר. של התחתון

 המים מאגרי של הממוצעת החוזר השנתי המילוי כמות - בישראל המים מאזן

 להשתמש לנו מותר שבה הכמות זו כלומר, מלמ״ק. ו 500ב- נאמדת לרשותנו העומדים

 להימנע נוכל בצורת בשנות שגם כך מים, די התפעולי באוגר לנו שיש בתנאי - שנה מדי

השנים במשך שאבו בכינרת וגם התהום מי ממאגרי בחלק האדומים. מהקווים מלרדת

הפרק). בהמשך בהרחבה כך על (קראו תהום מי מאגר - (אקוויפר) אקווה
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 התפעולי באוגר רזרבה מותירים שאין שמשמעה פעולה האדומים, לקווים מתחת מים

 יתר למשיכת דומה האדומים מהקווים (חריגה פעיל. הבלתי מהאוגר גם מים ולוקחים

 מסכנים אנחנו המים במשק היתר, משיכת על ריבית משלמים אנו בבנק בבנק. מהחשבון
המים.) איכות את

1998 השנים כי תחילה, נציין .2000 בשנת המים במשק שהתרחש מה כדוגמה נציג

 מפלסי היו להן, שקדמו ובשנים אלו בשנים היתר שאיבת ועקב בצורת, שנות היו 1999

 (כלומר הגשמים עונת תחילת לפני עוד האדומים לקווים מתחת מהאקוות בחלק המים

 בשנה המים צריכת בצורת. שנת הייתה 2000 שנת גם פעיל). הבלתי באוגר מים חסרו

 מהביקוש חלק החוזר. מהמילוי בהרבה הגבוהה צריכה מלמ״ק, 2032בכ- הסתכמה זו

 שיטפונות מי ומניצול מלמ״ק) 270(כ- בחקלאות המשמשים 1קולחים ידי על סופק העודף

 משמעות ומהאקוות. מהכינרת שאיבה ידי על סופקו המים שאר אולם מלמ״ק). 50(כ-
 הבלתי באוגר הגירעון וגידול באקוות האדומים מהקווים החריגות המשך הייתה הדבר

 הגירעון את לכסות כדי כי הייתה, 2000 שנת של הגשמים עונת בתום ההערכה פעיל.

 כלומר מלמ״ק, 1400כ- נדרשים הפעיל באוגר הנדרשת לרזרבה לחזור ובכדי באקוות

אחת. משקעים לשנת הקרובה מים כמות

מהסה״כ שיעור •מלמ״ק המים כמות המים מקור

19% 330 ההר אקוות

1¥• 250 החוף אקוות

15% 270 אחרות אקוות

48% 850 התהום מי כלל

34% 600 הכינרת מי

3% 50 שיטפונות מי

15% 270 (קולחים) מטוהרים שפכים מי

%1סס 1770 המקורות כל סך

בישראל המים למשק שונים מקורות של הממוצעת השנתית התרומה שיעור :2.1 סבלה
)2001 המים נציבות פי (על

מטוהרים. שפכים מי — קולחים
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 משנה הגדלים מהצרכים, בהרבה קטן לרשותנו העומדים המים שהיצע ברור, זה במצב

 כך ועקב נפש, מיליון 8.6כ- ישראל אוכלוסיית תמנה 2020 שבשנת היא ההערכה לשנה.

 גם יגדל הכלכלית הצמיחה עם לספקם. שחובה מים ביתי, לשימוש למים הביקוש יגדל
 גבוה מוסף ערך בעלי מוצרים מיוצרים אלו מים באמצעות התעשייה. עבור למים הביקוש
 המגזר אותם. גם לספק יש לכן להשקעה), יחסית גדול כסף סכום להרוויח ניתן (כלומר

 במקביל הנוכחית. הצריכה ברמת לפחות המים צריכת את לשמר הוא גם ישאף החקלאי

האוכלוסייה בקרב גם למים הביקוש ניכרת במידה יגדל בישראל הביקוש לגידול

הפלשתינאית.

2000 שנת

| 2020 שנת

הערות
נפש. מיליון 8.6 2020 לשנת ההערכה נפש, מיליון 6.2 ישראל אוכלוסיית מנתה 2000 בשנת .1
 מים מ״ק 35 של ממוצעת שנתית תצרוכת עם נפש מיליון 1.6 2000 בשנת מנתה ועזה ושומרון יהודה אוכלוסיית .2

לנפש. מ״ק 70 של ממוצעת שנתית תצרוכת עם נפש מיליון 3.0 2020 לשנת ההערכה לנפש.
מים. מלמ״ק 55 שנה מדי לירדן מועברים השלום הסכם במסגרת .3

 2020 בשנת הצפויה והצריכה 2000 בשנת המים צריכת :2.3 איור
המים) נציבות פי (על

שאלות
בישראל? האקלים מתנאי נובעים המים אספקת בארגון קשיים אילו .1

 עוקבות. בצורת שנות היו שנים אילו ומצאו 2.1 באיור עיינו א. .2
המים? משק על רצופות בצורת שנות משפיעות כיצד ב.

 שנתי מילוי במילים: השתמשו המים. במשק גירעון נוצר כיצד הסבירו .3

אדום. וקו פעיל בלתי אוגר תפעולי, אוגר חוזר,
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האדם. ידי על הנוצרים ומקורות טבעיים מים מקורות עומדים לרשותנו .4

זו. חלוקה פי על 2.1 בטבלה המופיעים המים מקורות את מיינו א.

 להסיק ניתן מה המקורות. סוגי משני המופקים המים כמויות את השוו ב.

זו? מהשוואה
 לרשותנו? העומדים המים כמות את להגדיל לדעתכם ניתן האם ג.

הסבירו.

 לשמור יש השנה כל לאורך קבוע באופן מים במאגר להשתמש רוצים אם .5

מדוע? התחתון. האדום מהקו יותר גבוה שהוא מים מפלס על
מים? במאגר פעיל הבלתי האוגר של חשיבותו מה .6

.2.3 באיור עיינו .7

.2020 בשנת המים בצריכת הצפויים השינויים את והסבירו תארו א.

 שניתן הכמות לבין 2020ב- שנצרוך המים כמות בין ההפרש מהו ב.

זה? הפרש לצמצם כדי לעשות ניתן מה טבעיים? ממקורות לספק

ימצב תמונת - התיכון במזרח המים
 כי העובדה את הזכרנו התיכון. במזרח רבות מדינות של נחלתן הוא במים המחסור

 במדינה מים אספקת לקיים כדי הנדרשת המים כמות היא לשנה לאדם מ״ק 1000

 התיכון המזרח ממדינות ברבות כי לראות, ניתן 2.2 בטבלה מחסור. ללא מודרנית

 היא אחרת בעיה מ״ק. 1000מ- קטנות התושבים לרשות העומדות הזמינות הכמויות

 המדינה. בתחומי מתחדשים המים מקורות מקצת רק רבות במדינות כי העובדה,

 שכנות, מדינות בתחומי יורדים המים מקורות את המחדשים מהגשמים חלק כלומר,

הגבולות. את שחוצים תהום מי מאגרי או נהרות דרך המדינה אל ומגיעים

 בנוגע ולמחלוקות למתח לגרום יכולים מדינות לכמה משותפים מים מקורות
 במדינה זרימתם את שמתחילים בינלאומיים בנהרות מדובר כאשר במים. לשימוש

 זו כלומר ,העילית למדינה יתרון ישנו אחרות, מדינות של לשטחן וממשיכים אחת
 הוא כזה לנהר דוגמה ).התחתית המדינה( השנייה למדינה הנהר זורם שמשטחה

 ולמצרים. לסודן זורמים הם ממנה באתיופיה, מקורם בו המים שמרבית הנילוס,

 האם השאלה: ועולה המים על לבעלות בנוגע מחלוקת להתעורר יכולה כזה במצב

היא: אחרת שאלה בשכנותיה? התחשבות ללא במים להשתמש לאתיופיה מותר

.119 בעמ' לקרוא תוכלו המים בעיות עם התיכון המזרח מדינות של ההתמודדות על 1
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,ב ,א
 הניתנים בשנה לנפש מים מ״ק

 מתחדשים מים ממקורות לניצול
.1המדינה בתחומי

 המנוצלים בשנה לנפש מים מ״ק
 זה נתון המקורות. מכל בפועל

הבאים: מהמקורות מים כולל
המדינה, בתחומי מתחדשים מים
 ממדינות בנהרות המגיעים מים

 ומי מותפלים ים מי אחרות,
מתחדשים. שאינם תהום

המדינה

26 920 מצרים

1898 1165 אירן

1523 2368 עירק

312 292 ישראל

102 187 ירדן

0 307 כווית

1463 444 לבנון

1¥3 486 לוב

388 658 עומן

11 1002 הסעודית ערב

434 1069 סוריה

2943 560 טורקיה

61 954 הערביות האמירויות

225 253 תימן

 התיכון המזרח במדינות מים וניצול היצע :2.2 סבלה
)world resources 2000 פי (על

 מהן הזורמים המים איכות על לשמור העיליות המדינות של מחויבותן מידת מהי
השכנות? למדינות

 מדינות לנהוג צריכות פיהם שעל העקרונות את מתווה )1966( הלסינקי מסמך

 היסטוריות מים בזכויות מכיר זה במסמך מרכזי עיקרון משותף. מים מקור החולקות

 אם שלה, המים צריכת את להגדיל עילית למדינה אסור כלומר: תחתיות, מדינות של
 בעבר. כמו במים להשתמש להמשיך התחתית המדינה תוכל לא מכך כתוצאה

 מכיוון הנילוס, במי השתמשה לא מעולם אתיופיה - ומצרים אתיופיה של במקרה
 זאת, לעומת באזור. היורדים המרובים הגשמים מי על התבססה שם שהחקלאות

שנים. אלפי המצרי העם את המשמש העיקרי, המים מקור הם הנילוס מי למצרים

לרשותן. העומד המים פוטנציאל מלוא את מנצלות שאינן מדינות ישנן כי א', לטור בהשוואה לב שימו
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הנילוס

 מאספקת לגרוע לאתיופיה אסור מצרים, של ההיסטוריות הזכויות עקרון פ׳ על לכן,

 מתעורר האחרונות שבשנים אף על זאת למצרים. שנים אלפי זה המגיעה המים
 באוכלוסייתה הגידול עם להתמודד כדי ,1שלחין חקלאות לפתח באתיופיה גם הצורך

האחרונות. בשנים אותה שפקדו הבצורות ועם

 נהר של 2 1ההיקוות באגן השותפות המדינות כל על כי קובע, אחר חשוב עיקרון
 לאחת שיזיק באופן הנהר במי משימוש ולהימנע מים מפעלי בניית ביניהן לתאם

 על מקובלים עקרונותיו אך מחייב, בינלאומי חוק אינו הלסינקי מסמך המדינות.

משותפים. מים במקורות השימוש על להסכמים כבסיס העולם מדינות

 הסדרי משותפים. נהרות החולקות המדינות בין מתח שורר התיכון המזרח באזור

 עם המתמודדות עיליות, מדינות רבים במקרים סופיים. אינם ביניהן המים חלוקת
 מתכננות והאנרגיה, המזון באספקת לעצמאות והשואפות •אוכלוסייתן גידול

 טורקיה בין למשל, כך, התחתיות. במדינות לפגוע שיכולים מים מפעלי ומפתחות
 טורקיה. ידי על והחידקל הפרת בנהרות סכרים בניית רקע על מתח קיים לסוריה

לעירק. ובהמשך לסוריה המגיעות המים כמויות את מפחיתים אלו סכרים

השקיה. על המתבססת חקלאות — שלחין חקלאות 1
לאגם. או לנהר הגשמים מי מתנקזים שממנו השטח — היקוות אגן 2
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 שניר בנחל מדובר לתחומיה. מחוץ נמצאים ישראל של המים ממקורות חלק גם
 לישראל המשותף הירמוך ובנהר הירדן נהר את מזין והוא בלבנון שמקורו (החצבני)

 התהום מי את ישראל חולקת כן כמו ולירדן. לנו משותף הדרומי הירדן וירדן. סוריה

 ירדן עם השלום הסכם במסגרת הפלשתינאים. עם ושומרון ביהודה ההר אקוות של

 הוא שהירמוך ירדן, בידי נותרים המים (רוב המדינות בין הירמוך מי חלוקת על סוכם

מי בכינרת ירדן עבור תאגור ישראל כי סוכם, כן כמו שלה). העיקרי המים מקור
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 הירדנים מים. מלמ״ק 55 שנה מדי לירדן ותספק בחורף, בירמוך שזורמים שיטפונות
ירדני. בשטח הנמצאים קידוחים בערבה לנצל לישראל מאפשרים מצידם

המים. בעיית עם ומועילה טובה התמודדות לאפשר יכול מדינות בין פעולה שיתוף

 על הכנסה כמקור העודפים המים את לנצל יכולות מים עודפי עם מדינות למשל כך

 מונע האזור מדינות בין השורר המדיני המצב מחסור. בהן שיש למדינות מכירתם ידי
זה. מסו, מועיל פעולה שיתוף רבים במקרים

שאלות
והסבירו: 2.2 בטבלה עיינו .1

א' בטור המים כמות מסוימת במדינה שבו מצב של משמעותו מה א.
ב'? בטור המים מכמות גבוהה

 ב' בטור המים כמות מסוימת במדינה שבו מצב של משמעותו מה ב.
0א' בטור המים מכמות גבוהה

1000מ- (פחות במים מחסור קיים שבהן המדינות של רשימה ערכו א. .2

בשנה). לנפש מ״ק

 ממקורות המים צריכת את להגדיל ניתן שמצאתם מהמדינות באילו ב.

טבעיים?

עילית? מדינה של יתרונותיה מהם א. .3
הלסינקי? מסמך פי על חובותיה מהן ב.

היסטוריות. מים זכויות יש תחתיות למדינות .4
זו? זכות של לקיומה ההצדקה לדעתכם מהי א.

 בסתירה עומד בינלאומיים, ביחסים המקובל אחר, עיקרון איזה ב.

ההיסטוריות? המים זכויות לעקרון

 מים מקורות להן שיש מדינות בין פעולה לשיתוף חשיבות יש מדוע .5

משותפים?
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התהום מי
 הבאים: הדברים המים משק מצב על המדינה מבקר בדו״ח התפרסמו 1990ב-

 המפלסים ירדו מכך כתוצאה התהום, מי ממאגרי יתר שאיבת נמשכת רבות שנים "זה

 והידרדרה שחונות, בשנים המים אספקת לצורכי נועדה אשר הרזרבה נשחקה במאגרים,

״...המים איכות
של בקצב המאגר אל ולחדור להתקדם מוסיפים המלוחים הים מי החוף במאגר ...."

 של נאות מפלס כיום אין ניכרת, יתר שאיבת הייתה שבהם במקומות בשנה. מ' 60-20

למאגר...." מלוחים ים מי לחדירת מחסום שישמש מתוקים מים
כמי מימיו לאיכות מידה אמת המשמשת החוף, במאגר הממוצעת הכלורידים תכולת...."

 תכולת בממוצע. לליטר מ״ג 155לכ- מ"ג 100מ- האחרונות השנים 30ב- עלתה השקיה,

 התהום מי של הזיהום לרמת מידה אמת המשמשת המאגר, במי הממוצעת החנקות

 50לכ- לליטר מ״ג 25מ- תקופה באותה עלתה שתייה, כמי בהם השימוש ולאפשרויות

 שתייה כמי במים לשימוש בתקנים כיום עומדים אינם החוף מאגר ממי חלק לליטר. מ״ג
״...השקיה או

עוד. החמיר האקוות ומצב הדברים שנכתבו מאז שנים חלפו

 מאוד חשובה לפיכך תהום. במי מקורם בישראל משתמשים שבהם מהמים כמחצית
 היסוד מושגי את כעת נכיר עליו. שומרים שבה והדרך זה במשאב משתמשים שבה הדרך

 שבהן הדרכים את ונבחן באיכותם, לפגוע שעלולות הסכנות ואת התהום למי הקשורים

זה. חשוב משאב על לשמור ניתן

הטבצית המצרכת
 מתחת כאשר נקבוביים, בסלעים הכובד מכוח כתוצאה הנקווים מים הם תהום מי

 המים חלחול המשך את מאפשרות שאינן אטומות, סלע שכבות מצויות אלה לסלעים
 או אקווה נקראת מים בתוכה לשאת שיכולה הנקבובית, הסלע שכבת מטה. כלפי

 .אקוויקלוד נקראת המים, חלחול המשך את המונעת האטומה, הסלע ושכבת ,אקוויפר

 הבלתי אזורה נקרא זה חלק באוויר, הסלע נקבוביות מלאות האקווה של העליון בחלקה
 התהום מי מפלס .הרווי אזורה נקרא זה וחלק מים יש האקווה של התחתון ובחלקה ,רווי

 מי מפלס את לראות אפשר במים. הרווי לאזור אוויר בו שיש האזור שבין הגבול הוא

האוויר. לבין המים בין מגע יש שבו המקום זהו באר, לתוך מסתכלים כאשר התהום
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אקוות סוגי
 הוא ביותר הפשוט המבנה שונים. מסוגים אקוות יוצר סלע שכבות של שונה מבנה
 אקווה נקראת והיא שמעליה השטח כל פני על שיורד מגשם המתמלאת אקווה

 אקווה אקוויקלודים. שני בין האקווה כלואה שבהם גאולוגיים מבנים ישנם חופשית.

 כאשר השטח. פני על האקווה שכבת נחשפת שבו במקום רק במים מתמלאת כזו
 יפרצו ולעתים בבאר המים יעלו כלואה, אקווה של הכלוא החלק אל באר קודחים

 באר נקראת כזו באר השלובים. הכלים מחוק הנובע הלחץ בכוח השטח פני אל

.ארטזית

 זוהי אטומים. בסלעים הצדדים מכל מוקפים באקווה התהום מי אחרים במקרים

 עשרות ועד שנים (מאלפי מאוד רב זמן לפני בה נקוו התהום מי — לכודה אקווה

 אטומים סלעים מעליהם נוצרו שונים גאולוגיים מתהליכים וכתוצאה שנים), מיליוני
מחדש. האקווה הזנת את המונעים

 של קטנה עדשה על נשענת זו אקווה שעונה. אקווה הוא אקווה של נוסף סוג

הראשית. לאקווה מעל כלל בדרך המצויה אקוויקלוד,
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אקווה
שעונה

תהום מי מפלס

אקווה חופשיתחופשית אקווה
כלואה אקווה

לכודה אקוה

אקוות של שונים סוגים :2.6 איור

 של המילוי אזור
החופשית האקווה

 של המילוי אזור
הכלואה האקווה

שאלות
ארטזית? באר פועלת כיצד .1

לכודה? מאקווה במים שימוש של והחסרונות היתרונות מהם .2

 קובע מים להוליך סלעים של כושרם - התהום מי לגבי ומשמעותם סלעים סוגי
 נקראים טוב שלהם ההולכה שכושר סלעים התהום. מי במערכת להם יהיה תפקיד איזה

 בין קשר שיהיה צריך חדיר, יהיה שסלע כדי האקוות. בנויות ומהם הדירים סלעים

 מדי, קטנים החללים כאשר מדי. קטן יהיה לא החללים של ושגודלם שבסלע החללים
 המים מולקולות שבין חשמליים משיכה כוחות בגלל הסלע לחלקיקי המים נספחים

 נפוצים זה מסוג סלעים מים. מעבר ומונע נאטם הסלע הסלע, חלקיקי של למולקולות
אקוויקלודים. הבונים כסלעים

 חללים, של גדול כולל נפח אמנם יש אלו לסלעים אטום. לסלע דוגמה הם חרסית סלעי
המים את סופחים הם ולכן מאוד, קטנים הסלע את המרכיבים החרסית גרגירי אולם
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 הנפח בחול זאת, לעומת מצוינים. אקוויקלודים הם חרסית סלעי כך משום נאטם. והסלע

 חדירות ולכן מאוד, גדולים החללים אולם בחרסית, מאשר יותר קטן החללים של הכולל

מצוינת. אקווה הוא והסלע גבוהה הסלע
 הגשמים מי ממיסים אלו בסלעים ודולומיט. גיר הם גבוהה חדירות בעלי אחרים סלעים

 שיוצרת זו והיא קרסט נקראת זו תופעה רחבים. וסדקים מחילות ויוצרים הסלע את

 לכך גורמים הרחבים הסדקים יהודה. בהרי הנטיפים מערת כגון נטיפים, מערות

 של הפיתולים בגלל כן, כמו מאוד. מהירה קרסטיות באקוות המים זרימת שמהירות

להגיע. השטח מפני המחלחלים המים יכולים להיכן לדעת קשה והסדקים המחילות

 חרסית), (לרוב אקוויקלוד
מים מוליך אינו האקוויקלוד

 בין מצויים המים בחול, אקווה
החול גרגירי

 קרסטיים בסלעים אקווה
מצויים המים ודולומיט), (גיר

שבסלע בסדקים

תהום מי של בהיבט לסלעים דוגמאות:2.7 אור

תהום מי של בהיבט הסלע תכונות הסלע סוג

מצויין אקוויקלוד מים, מעבר מונע מזערי, החלחול חרסית

המים מעבר את מאוד מאט איטי, החלחול חוואר

סדקים דרך מצומצם, החלחול קירטון

אקווה להיות יכול סדקים, דרך מחלחלים המים בזלת

טובה אקווה סדקים, דרך מחלחלים המים גיר

טובה אקווה סדקים, דרך מחלחלים המים דולומיט

מצויינת אקווה מהיר, החלחול חול אבן

תהום מי של בהיבט שונים סלעים תכונות :2.3 סבלה
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קרסט״ם סלעים

חולות

 מהשקיה, או ממשקעים לקרקע, מים מגיעים כאשר — ובסלעים בקרקע המים

 מהמים חלק התהום. למי ולהגיע לחלחל הספיקו בטרם כולם, ולעתים מהם, חלק אובדים

 התאדות בעקבות האטמוספרה אל חוזר אחר וחלק והסלעים, הקרקע לחלקיקי נספחים

מצמחים). מים (התאדות דיות או ישירה



 במים שהורוותה קרקע כאשר אולם העליון. מחלקה בעיקר קיימת מהקרקע ההתאדות

רוויות, עדיין שהן יותר, עמוקות משכבות מעלה כלפי מים עולים העליון, בחלק מתייבשת
 המרווחים בגלל מתרחשת נימיות, הנקראת המים, עליית של זו תופעה מתאדים. הם וגם

במים. הטבול סופג בנייר מים לעליית בדומה הקרקע, חלקיקי שבין הצרים

 במקרה במים. רוויות הקרקע של העליונות השכבות כאשר מתרחש מים של נוסף אבדן

 פני על לזרימה כלומר ,עילי לנגר הופכת אלא לקרקע חודרת אינה מים של תוספת כזה

התהום. מי אל יגיעו הסלע חלקיקי אל נספחו ולא עמוק מספיק שחדרו מים השטח.

 פני על המים זורמים חופשית באקווה התהום. מי של זרימה מתקיימת האקוות בתוך

 פני על מים לזרימת בדומה נמוכים, למקומות גבוהים ממקומות האטומות, השכבות

 כזה במצב לצינור. בדומה לחץ, תחת המים מצויים כלואה באקווה זאת, לעומת השטח.
מעלה. כלפי גם ללחץ, בהתאם הכיוונים בכל האטומות השכבות פני על זרימה תהיה

 מי זרימת מסלול כאשר דרכים. בכמה התהום מי את לעזוב מים יכולים טבעי באופן

החוצה. התהום מי נובעים שדרכו מעיין נוצר השטח, פני אל מגיע התהום
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מעין :2.8 אור

 הים, אל מוביל התהום מי מסלול אם הים. אל התהום מי של התנקזות היא נוספת דרך

 המלוחים, הים ממי יותר קלים המתוקים התהום שמי מאחר הים. מי את יפגשו הם
 המים סוגי שני בין המבדיל המשטח המלוחים. הים מי גבי על המתוקים המים צפים

 שהמפלס ככל התהום. מי מפלס פי על נקבע הביני הפן של מיקומו .הביני הפן נקרא

 מטה. כלפי הביני הפן את דוחקים והם יותר, גדול המתוקים המים של משקלם יותר גבוה

 שכבת ביניהם מתקיימת אלא המים, סוגי שני בין מוחלטת הפרדה שאין לציין, חשוב
לים. מתוקים מים אובדים ודרכה אחדים מטרים שעוביה ערבוב
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הביני הפן :2.9 אור

 המים מאוד. טובה כלל בדרך היא התהום מ׳ של איכותם - התהום מ׳ איכות

 ואלה אותה, הבונות הסלע שכבות דרך האקווה של המאוורר האזור דרך מחלחלים

 ,ם מאפשר זה באזור האוורור במים. המצויים מוצקים לחלקיקים כמסננות פועלות

 נמצאים האקווה של הרוויים האזורים כן, כמו אורגניים. חומרים של ביולוגי ופירוק חמצון

הביולוגית. הפעילות את המגבילים תנאים נמוכה, שלהם והטמפרטורה בחשכה

 טבעית במערכת במים. המומסים חומרים בגלל בעיקר נגרמת התהום מי באיכות ירידה

 מלחים מכילים הגשמים מי המליחות. בעיית היא העיקרית הבעיה האדם התערבות ללא

 והמלח מתאדים, לקרקע החודרים מהמים חלק שהזכרנו כפי אולם מאוד, נמוך בריכוז

 מחדש ממיסים הם נוספים, מים לקרקע מגיעים כאשר בקרקע. שוקע במים מומס שהיה
 של בסופו המגיעים המים שמליחות קורה כך עולה. ומליחותם בקרקע ששקע המלח את

 יכולה התהום מי של מליחותם הגשמים. מי ממליחות יותר גבוהה התהום למי דבר
בהמשך. שנסביר כפי הביני הפן באזור ים מי חדירת בגלל גם לעלות

 מחלחלים. הם שדרכם מהסלעים מלחים של המסה ידי על גם נוצרים מלוחים תהום מי
 מלוחים מים פוגש התהום מי זרימת מסלול כאשר גם להתרחש יכולה במליחות עלייה

קדומות. גאולוגיות בתקופות בקרקע שנקוו

 גם אתם יוצאים ממעיינות, השטח לפני זורמים או הים אל מתנקזים תהום מי כאשר

התהום. במי המלחים בריכוז מתמדת עלייה נמנעת וכך בהם המומסים המלחים



שאלות
 הבונים לסלעים יש תכונות ואילו אקוות, הבונים לסלעים יש תכונות אילו ו.

אקוויקלודים?

 כאשר קורה מה (חשבו הקרקע? המלחת על לנימיות יש השלכות אילו .2

מתאדים.) מים
 לשנות יכולים גורמים אילו מיקומו? את קובע ומה הביני הפן נוצר כיצד .3

מיקומו? את
עילי? נגר מהו א. .4

נוצר? הוא כיצד ב.

העילי? הנגר כמות על משפיעים גורמים אילו ג.
עיליים? מים של איכותם על כלל בדרך עולה תהום מי של איכותם מדוע .5

הגשמים. ממי יותר מלוחים תמיד התהום מי מדוע הסבירו .6

גשומים? באזורים מאשר יותר מלוחים התהום מי שחונים באזורים מדוע .7
 להישאר התהום מי מליחות יכולה האדם התערבות ללא טבעית במערכת .8

מדוע? זמן. לאורך קבועה

האדם השפעת
 האדם למד שנה 4,000כ- לפני כבר יומין. עתיק הוא תהום במי האדם של השימוש

 באזורים בעיקר נפוצות הבארות התהום. מי אל הגיע שבאמצעותן בארות, לחפור

 השטח לפני המים הועלו העתיקה בחקלאות העיליים. המים מעטים שבהם שחונים,

במשאבות. משתמשים מודרניות בבארות ואילו דליים, באמצעות
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באר
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 שאיבה, בעקבות השפילה, חרוט היווצרות :2.10 איור
מבאר

 לירידת גורמת חופשית באקווה החפורה בבאר מים שאיבת - השאיבה השפעת

 חרוט הקרוי המים, במפלס מקומי חרוט מסביבה ויוצרת הבאר, באזור התהום מי מפלס

 הכולל והמפלס השפילה חרוטי יתרחבו בארות ממספר שאיבה מתבצעת אם .השפילה

 באקווה המים לחץ לירידת תביא כלואה מאקווה שאיבה ירד. באזור התהום מי של

להתייבש. יכולים מהאקווה שניזונים בארות או ומעיינות
גם השפעות להיות יכולות לשאיבה

השטח פני באר השטח פני ממוקמת הבאר אם המים. איכות על

 5כ- של למרחק (עד הים בקרבת

 על המתוקים המים לחץ יקטן ק״מ)

 לכיוון יתקדם הביני והפן הים, מי

 אם הבא). בעמוד איור (ראו היבשה

 (שאיבת גדולה תהיה המפלס הורדת
 אל לחדור הים מי צפויים יתר),

 ניתן לא כזה במקרה באזור. הבארות

 לאחר אלא בהן, להשתמש יהיה

שנים, למספר השאיבה שתיפסק
מי את וידחקו יחזרו המתוקים והמים

ישראל. של החוף באקוות רבות פעמים התרחשה זו תופעה הים.

 גבי על המתוקים המים צפים שבהם אקווה,ב מקומות ישנם מהים מרוחקים באזורים
 כזה באזור מבאר יתר שאיבת קדומות. גאולוגיות בתקופות באקווה שנקוו ,1מליחים מים

 לחדור הבאר מסביבת המליחים למים ולגרום המתוקים, המים לחץ את להפחית עלולה

 החוף אקוות של במזרחה בארות במספר בארץ נצפתה זו תופעה אותה. ולהמליח אליה

נוספים. ובמקומות
 תגרום לא התהום ממי שאיבה מתרחשות, אינן שתיארנו התופעות כאשר כי לציין, חשוב

 תהום מי של ונביעה לים התהום מי התנקזות (מלבד נוספת דרך תהווה אלא להמלחה

התהום. ממי ומזהמים מלחים יצאו שבאמצעותה במעיינות)

 עיליים. במים או תהום במי מקורם להשקיה המשמשים מים - ההשקיה השפעות
מי על כמו לכך, נוסף הגשמים. ממי יותר מלוחים תמיד הסברנו, שכבר כפי אלו, מים

ופחותה השתייה מי ממליחות גבוהה זו מליחות לליטר. כלוריד מ״ג 10,000-1,000 המכילים מים - מליחים מים
הים. מי ממליחות



)47 בעמי 2.9 לאיור (השוו הביני הפן על השאיבה השפעת :2.11 אער

 לעלייה הגורמים תהליכים עוברים בקרקע, הנמצאים ההשקיה מ׳ על גם כך הגשמים

 מ׳ מאשר יותר רבים מלחים התהום למי מחדירה ההשקיה אלו מסיבות במליחותם.
 קבוע באופן מתרחש חקלאיים לשדות מתחת המצויים תהום במי כך ומשום הגשמים,

המלחה. של מסוים תהליך

 הטבעיים השטח פני את משנה האדם פעילות - הקרקע שימושי השפעות
 העילי הנגר להגברת גורמות עצים וכריתת בינוי כמו פעולות התהום. מי על ומשפיעה

 מעל נרחבים שטחים המרכז, באזור בעיקר בישראל, התהום. למי החלחול ולהקטנת

 כיום החוף אקוות של החוזר המילוי כך ועקב בישים,כוב בבניינים מכוסים החוף אקוות

בעבר. היה מאשר קטן

 דרך אותם. ולזהם התהום מי אל לחלחל יכולים מזוהמים מים - התהום מי זיהום

 דלק כגון הקרקע, עם במגע הבאים אחרים נוזליים חומרים גם לעבור יכולים האקוות

ומצינורות. ממאגרים הדולף

 המים שתנועת מאחר מזוהמות. אקוות של ושיקום לניקוי יעילה טכנולוגיה כיום אין
 ניקוז את לאפשר כדי זיהום ללא רבות בשנים צורך יש איטית, רבים במקרים היא בקרקע

 מפני התהום מי על לשמור היחידה הדרך הים. אל התהום במי שהצטברו המזהמים

 חשוב לכן התהום. למי להזיק העלולים מפגעים של היווצרות מראש למנוע היא זיהום
 כדי הביוב צנרת תקינות על ולהקפיד בנחלים הזרמתם את למנוע השפכים, את לטהר

 שימושי את להגביל יש קידוחים) בקרבת (למשל במיוחד רגישים באזורים דליפות. למנוע

התהום. מי איכות את לסכן שעלולים מתקנים או מבנים שם יבנו שלא כך הקרקע,
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חובב תמר של סיפורה
 מכל רעילה פסולת להטמנת אתר להיות נבחרה שבע לבאר שמדרום חובב רמת
הבאים: ההידרולוגיים השיקולים בחשבון הובאו האתר במיקום הארץ. חלקי

מאוד. קטן שלהם החדירות שכושר קירטון מסלעי בנוי האזור •
זניח. התהום מי של חוזר למילוי הפוטנציאל ולכן צחיח הוא האזור •

מנוצלות. אקוות באזור אין •
 בעזרת "בושם על מבוססת הייתה לאתר שהובאו רבים בחומרים לטיפול הטכנולוגיה

 התגלתה זו שיטה השטח. פני על היבש החומר ושמירת אטומות בבריכות אידוי
 מהן גלשו רעילים ושפכים מוחלט, באופן אטומות היו לא הבריכות יעילה. כבלתי

 שהצטברו המוצקים מהחומרים חלק מחדש המסו הגשמים מי כן כמו לסביבה.

מהאתר. שזרמו הנגר למי הצטרפו אלה ומים באתר,
 שלמרות התברר באזור. כיום ניכרות חובב רמת אתר של הפעלתו תוצאות

 זרימת כן כמו סדקים. בהם ויש מסוים חלחול בהם קיים הקירטון סלעי של אטימותם

 של ממשטר הקרקע הרטבת משטר את הפכה השטח פני על מהאתר השפכים
 אל הגיעו רעילים ששפכים לכך גרמו אלה כל גשום. אזור של לתנאים מדברי אקלים

 מי בקידוחי גם התגלה וזיהום מהאתר, העילית הזרימה במורד השוכנים "שובים

האתר. בסביבות תהום

 שוקמו שבמסגרתן ושיקום, איטם של פעולות באתר נעשות האחרונות בשנים

הדולפות. הבריכות ונאטמו

שאלות
 שפעולתו כך רעילה לפסולת האתר את לתכנן היה ניתן לדעתכם כיצד .1

הבאות: לתופעות תגרום לא
התהום. במי פגיעה א.

מהאתר. מזהמים ובו עילי נגר היווצרות ב.



שאלות
 עלולה המושקה לשטה מתהת המצויים התהום במי רק השקיה האם .1

הסבירו. התהום? מי במליהות לעלייה לגרום
 למניעת לנקוט אפשר פעולות אילו התהום. מי לזיהום הגורמים את סכמו .2

הזיהום?

 כמויות ממנה ישאבו אם הביני, לפן קרוב הממוקמת לבאר יקרה מה .3

רב? זמן לאורך מים של גדולות

במליהותם. לעלייה גורמת התהום למי שפכים הדירת כיצד הסבירו .4

שהזדהם? תהום מי מאגר לשקם קשה מדוע .5
מדוע? זיהום. על המצביע מדד היא התהום במי הנקות הימצאות .6

שהונות? משנים התהום מי מושפעים כיצד .7

בישראל התהום מי
 אופי בעלי סלעים שהם ,1ודולומיט גיר מסלעי בנויות בישראל ההר באזור האקוות רוב

 התהתון המזרהי ובגליל בגולן הול. ומאבני מהול בנויות ההוף במישור האקוות קרסטי.
 מי ממהצית יותר והצץ. הלוקים של בשכבות ובערבה ובנגב בזלת, בסלעי אקוות ישנן

.החוף ואקוות ההר אקוות גדולות: אקוות בשתי מצויים בארץ התהום
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ההר אקוות
החוף אקוות

I

החוף ובאקוות ההר באקוות סכמטט חתך :2.12 איור

 P|-]־ ודולומיט גיר

אטומים סלעים

1

י־דך־רך
1 1

1 1 1 1 1 1
L

חולי 1 י 1 י 1

.CaCO3 גיר CaMg(CO3(2 דולומיט גיר. לסלע בצורתו הדומה סלע — דולומיט 1
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 מסלעי בעיקר בנויה והיא ושומרון, יהודה הרי את כוללת ההר אקוות - ההר אקוות

 החוף, לאקוות מתחת האקווה נמשכת החוף, מישור באזור המערבי, בצידה ודולומיט. גיר
 פרשת קיימת בעומק גם השטח, פני על כמו כלואה. לאקווה חופשית מאקווה והופכת

 לכיוון מזרחה זורמים מהמים שחלק כך לאקווה, המגיעים המים את המחלקת מים,

 מזינה מזרחה הזרימה החוף. מישור לכיוון מערבה וחלק שאן, בית ועמק הירדן בקעת

 את מזינה מערבה הזרימה המלח. ים ושפת הירדן בקעת שאן, בית בעמק מעיינות

 קטנות, שעונות אקוות נפוצות ההר אזור בכל התנינים. נחל מעיינות ואת הירקון מעיינות

 ההר. בגב קטנים מעיינות של גדול מספר מזינות והן הראשית, האקווה מעל הנמצאות
 אוגר זו לאקווה ירקון-תנינים. אקוות הנקרא המערבי, בחלקה מצויים האקווה מי רוב

המים איכות מלמ״ק. 330כ- של שנתי חוזר מילוי עם מלמ״ק, 800כ- של מרבי תפעולי
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 לליטר, כלוריד מיליגרם 250מ- נמוכה ותםחמלי מהמים 90%כ- - מאוד טובה זו באקווה
 טובים, המים ההר אקוות של ריםחא לקיםחב גם מאוד. נמוכה בהם ההנקות תכולת וגם

 השטה פני על מצויים טוב, כיום האקווה שמצב אף ים.חמלי מים גם בהם נפוצים כי אם

 יתר שאיבת מטופלים. בלתי שפכים בעיקר לזיהום, פוטנציאל בעלי שהם מקורות

 מגע יש שונים שבמקומות מכיוון זאת המים. מליהות לעליית לגרום יכולה ההר מאקוות
 יתר שאיבת של במצב ם.דלצי או חתיהםמת הנמצאים יםחמלו למים המתוקים המים בין

המתוקים. של מקומם את לתפוס אלו מים עלולים

 חתמוש הביניים בהסכם ישראל. של המים מתצרוכת מישיתחכ מספקים ההר אקוות מי
 של המים בזכויות עקרונית ישראל הכירה 90ה- בשנות והפלשתינאים ישראל

 הסכם על ומתן למשא תוחהפ נותרה הכמויות הגדרת אולם זו, באקווה הפלשתינאים
 והוסכם ההר, אקוות של התהום מי על בהגנה הצורך בדבר הבנה הושגה בהסכם הקבע.

 מנגנון להקים הוסכם אך המים, להלוקת מכסות נקבעו לא האקווה. של מתואם ניהול על

ההידרולוגיים. לצרכים בהתאם המאגר את שינהל מקצועי,

 ועד לכרמל מדרום וףחה למישור תחמת משתרעת ההוף אקוות - החוף אקוות

 אוגר זו לאקווה המרכזית. ההר בשדרת חובמזר בים, גובלת היא במערב עזה. לרצועת

 בנויה האקווה מלמ״ק. 280כ- של הוזר שנתי ומילוי מלמ״ק, ו000כ- של מרבי תפעולי
 בעיקר הוא האקווה של הטבעי חוזרה המילוי (כורכר). גירניות הול ומאבני מהול בעיקר

ההר. מאזור המגיעים נגר ממי גם אך באזור, היורדים הגשמים ממי
 מהאקווה. המים הפקת בהדרגה גדלה ומאז ו,9ה- במאה ההל האקווה של ניצולה

 מהמאגר הופקו עת ,20ה- המאה של חמישיםה שנות בסוף לשיאה הגיעה השאיבה

 הראשונה חציתבמ אולם ניכרת, במידה השאיבה צומצמה מאז בשנה. מלמ״ק 480כ-

 מהקווים הריגות והיו ההוזר, מהמילוי גבוהה עדיין הייתה היא התשעים שנות של

האדומים.

 המתמשכת, היתר שאיבת וכן זו, עובדה זו. אקווה מעל ייםח המדינה מתושבי כשליש

 זה. פרק בתהילת שתואר כפי האקווה, מי של איכותם תתחבהפ אותותיהן נותנות

 באזור חיםומל מזהמים של הצטברותם היא עליה מצביעים הידרולוגיםשה נוספת בעיה
 גדל הזיהום עומס כאשר אולם לים,חלחהמ למים מסנן מהווה זה אזור רווי. הבלתי

 התהום. מי אל להגיע שבו המזהמים של וסופם רווי, הבלתי האזור גם זדהםמ ומתמשך,

 יליםחהמת מים כי מעריכים, מאוד. נמוכה זו באקווה חלחולה שמהירות לציין, חשוב

 םדההז כמה עד להעריך קשה שנים. 27 בעוד רק התהום מי למפלס יגיעו היום לחלחל

אליהם. יגיעו המזהמים כאשר התהום מי יושפעו מידה ובאיזו רווי, הבלתי האזור
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שאלות
החוף? באקוות המים מאיכות יותר טובה ההר באקוות המים איכות מדוע .1

 לרגישה אותה הופכת רסטיםק מסלעים בנויה ההר שאקוות העובדה .2

מדוע? לזיהום. מאוד
 חופשית אקווה היא ואיזו חופשית אקווה היא אקווה איזו 2.12 באיור עיינו .3

אחר? בחלק וכלואה אחד בחלק

 מי על לבנייה מחקלאות הפתוחים השטחים של "עודם שינוי משפיע כיצד .4

התהום?

 לאתרים דוגמאות הביאו החוף? אקוות של הירוד למצבה הגורמים מהם .5

האקווה. על לרעה להשפיע העלולים החוף, במישור

 המים איכות עלולה שנים עשרות כמה בעוד כי הסבורים, הידרולוגים ישנם .8
 לצמצום פעולות "נקטו אם גם ניכרת, במידה להידרדר החוף באקוות

השערתם? מתבססת מה על הזיהום.

.41 בעמוד המדינה מבקר מדו״ח המובא הקטע את קראו .9

 המתואר מהמצב להימנע כדי לנקוט, לדעתכם היה ניתן פעולות אילו א.

בדו״ח?

אלו? לפעולות להיות יכולות שונים בתחומים השלכות אילו ב.

הכינרת
 מתחת אל הכינרת מפלס הורדת את לאפשר המים נציב החליט 2000 שנת של בקיץ

 ברציפות, שנייה בצורת שנת בעקבות באה זו החלטה .80ה- בשנות שנקבע האדום לקו

 בנושא העוסקים המקצועיים מהגורמים חלק ישראל. של המים מקורות את שדלדלה
 נודעת לא לארץ 'מסע היא זו שהחלטה וטענו זו, החלטה על ביקורת מתחו הכינרת

המדינה. של החשוב המים למאגר סיכונים הצופנת

 השתייה, ממי 50%וכ- ישראל, של המים מצריכת כשליש מספקת הכינרת רגילות בשנים

 האדום הקו קביעת לאומית. חשיבות בעלת משימה היא מימיה איכות על השמירה לכן

 משק על המופקדים הגורמים ידי על הננקטים האמצעים אחד היא בכינרת התחתון
 של נוספים שימושים - קלה אינה זו משימה הכינרת. מי איכות על לשמור כדי המים,

 של נוספות פעילויות וכן לדיג, וכמקור בישראל מרכזי תיירות כאתר בעיקר הכינרת,

 הכינרת של האקולוגית המערכת על משפיעים שלו, ההיקוות ובאגן האגם בסביבת האדם

מכלול של הכרה מחייבת בכינרת הסביבתית המדיניות קביעת מימיה. איכות ועל
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כינרת של ההיקוות א,ן :2.14 אור

 שיםחהמתר התהליכים של והבנה בכינרת האקולוגית המערכת על המשפיעים הגורמים

 המים איכות על השפעה להם שיש העיקריים והתהליכים הגורמים את נכיר בהמשך בה.

ייעודיה. את למלא תוכל שהכינרת כדי הרשויות, ידי על הננקטות הדרכים ואת בכינרת,

המים מאזן
 (השטה שלה ההיקוות אגן בישראל. ידחהי הטבעי המתוקים המים אגם היא הכינרת

 זה משטה כרבע קמ״ר. 2730כ- של שטה על משתרע לכינרת) המים מתנקזים שממנו
 הכינרת של העיקרי המים מקור סוריה. בתהומי מסוימים לקיםחו לבנון, בתהומי נמצא

 מגיעים המים שאר שבאגם. מהמים 65%כ- רגילות בשנים התורם הירדן, נהר הוא

 שנובעים יםחמלו ממעיינות ומהגליל, הגולן מרמת לכינרת הזורמים רים,חא מנהלים
 מגשם וכן ובשוליו, האגם בקרקעית

 בעת לעתים, האגם. על שיורד ישיר
הירמוך, בנהר שיטפונית זרימה שישנה

 מהירמוך הנשאבים מים גם נוספים
לכינרת. בצינור ומובלים

דרכים: בכמה מהכינרת יוצאים מים

 300כ- מים, של מאוד גדולה כמות

 מהכינרת אובדים בשנה, מלמ״ק
 בעבר נשפכו טבעי באופן בהתאדות.

 לים וזרמו הדרומי לירדן האגם מי

 סכר של בנייתו מאז אולם המלה,

 מהאגם הירדן מוצא והעמקת דגניה

 במוצא האדם שולט ,1932/3 בשנים
 לירדן הזרימה כיום מהאגם. המים

מאוד. מצומצמת הדרומי
 באמצעות האגם את עוזבים המים רוב

 מדי נשאבים שאליו הארצי, המוביל

 100 בממוצע. מים מלמ״ק 350כ- שנה

 לשימושים מהאגם נשאבים מלמ״ק

 מלמ״ק 55 הכינרת. באזור שונים
 במסגרת לירדן מהכינרת מועברים

הכמויות המדינות. בין השלום הסכם
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המשקעים. לכמויות בהתאם שנה מדי משתנות לירדן, מהאספקה חוץ שציינו,

 למפלס ותחתון) (עליון אדומים קווים שני המים נציבות קבעה המים חוק על בהסתמך

 פגיעה למנוע כדי נקבע הים) לפני מתחת מ' 208.90( העליון האדום הקו הכינרת.

 נקבע, 1התחתון האדום הקו לאגם. הסמוכים וביישובים החופים על ובמתקנים במבנים

 שפיעתם את יגביר יותר נמוך שמפלס הוא החשש עיקר המים. באיכות ירידה למנוע כדי

 שונים אקולוגיים לשינויים לגרום ועשוי הכינרת, בקרקעית המצויים מלוחים מעיינות של
המים. איכות את שירעו

 ידי ועל מהאגם הנשאבות המים כמויות קביעת ידי על נעשה באגם המים מפלס ויסות

 נעשית המים שאיבת הדרומי. הירדן אל האגם במוצא דגניה, סכר של פתיחה או סגירה

 מדי לשאוב שניתן המים כמות הכינרת. בצפון־מערב ספיר באתר "מקורות" חברת ידי על

 לשאוב הוא הרצוי המצב באתר. המשאבות של השאיבה כושר ידי על מוגבלת יום

 יהיה החורף שבתחילת כדי האדום, מהקו לחרוג מבלי האפשר, ככל רבים מים מהכינרת

הגשמים. מי את לאגור מקום מספיק באגם

הכינרת

-.215.50-7 2001וב- -,213.00-7 שונה הוא 1981ב- -,212.00ל- לראשונה נקבע התחתון האדום הקו
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)2001-1969 לשבים (ממוצע רתנלכי מים יסתנכ

ממוצעת שנתית כמות
 בצורת בשנות במלמ״ק

 מתחת לכינרת מים (כניסת
מלמ״ק) 600-ל

 ממוצעת שנתית כמות
 שנות שאינן בשנים במלמ״ק

 לכינרת מים (כניסת בצורת
מלמ״ק) 600-ל מעל

המים מקור

248 507 הצפוני בירדן זרימה

±44 245  הגליל הגולן, דרום בנחלי זרימות
מלוחים והמעיינות המזרחי

62 75 האגם על ישיר גשם

454 827 הכול סך

)2001-1969 לשבים (ממוצע מהכיברת מים יציאת

 ממוצעת שנתית כמות
 בצורת בשנות במלמ״ק

 מתחת לכינרת מים (כניסת
מלמ״ק) 600-ל

 ממוצעת שנתית כמות
 שנות שאינן בשנים במלמ״ק

 לכינרת מים (כניסת בצורת
מלמ״ק) 600-ל מעל

המים מקור

280 280 התאדות

180 380 הארצי למוביל שאיבה

30 87 מקומית שאיבה

60 80
 דרף וגלישה ירדן למדינת אספקה

דגניה סכר

550 827 הכל סך

מהכינרת מים של ויציאה כניסה :2.4 סבלה
הכינרת) לחקר המעבדה פי (על
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WW2003-1965 בשנים ונובמבר מאי בחודשים הכינרת מפלס :2.15 ־ 
לסטטיסטיקה) המרכזית הלשכה פי (על

הכינרת? צל אחראי מי
 זיהום. מפני הכינרת הגנת על האחראי העיקרי המוסדי הגוף היא הכינרת מנהלת

 וסמכויותיה הכינרת, ניקוז רשות במסגרת המים נציבות של כזרוע פועלת היא
 בשיתוף עובדת המנהלת הניקוז. וחוק המים חוק של מתוקפם נשאבות החוקיות

 מתוקפם לכינרת בנוגע שונות סמכויות להם שגם שונים, ממשלה משרדי עם פעולה
 המעבדה כגון בכינרת, ופועלים החוקרים שונים גופים עם וכן אחרים, חוקים של

 המחקר את המרכז מוסד (מיג״ל), הגליל ידע ומרכז "מקורות" חברת הכינרת, לחקר

ההיקוות. באגן

 רחצה חופי הקמת על פיקוח הן: הכינרת מנהלת של העיקריות פעילויותיה

 (עם הדיג חוקי ואכיפת דיג מדיניות בקביעת שותפות התיירות, על פיקוח מסודרים,
 ונקיטת הכינרת של ההיקוות באגן הנעשה על פיקוח החקלאות), במשרד לדיג האגף

ההיקוות. באגן הזיהום להקטנת שונות פעולות

המים מליחות
 זה ובכלל שונים, בתחומים רבות השלכות לצרכנים המסופקים במים המלחים לריכוזי

 בכינרת המלח לריכוזי רבה לב תשומת ניתנת לפיכך והחקלאות. התהום מי איכות על

אלה. בריכוזים שחלים ולשינויים
 לליטר, כלוריד מיליגרם 20כ- היא לכינרת הנכנסים הירדן מי של הממוצעת המליחות

כלוריד מיליגרם 2ו0כ- הייתה 90ה- בשנות הכינרת מי של הממוצעת המליחות ואילו
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 ובקרקעיתה הכינרת תופי לאורך כי מתברר, לכינרת? המלה מגיע כן אם מאין לליטר.

לליטר. כלוריד מיליגרם לאלפי המלה ריכוז מגיע שבהם ם,חימלו מעיינות מספר מצויים
 יםחהמלו המעיינות מי 60ה- שנות באמצע הוסטו לכינרת, המלה שפיעת את להקטין כדי

 האגם של המערבי דובצי אותם המזרימה לתעלה, הכינרת מערב בצפון לאגם חוץשמ

 האגם בקרקעית המעיינות מי המלות". "המוביל נקראת זו תעלה הדרומי. הירדן אל
האגם. אל לנבוע ממשיכים

 גבוה בהם המלה שריכוז ,חיםמלו מים הם במעיינות וחיםהמל המים מקור כי סבורים,

 בתקופה לכינרת תחשמת באקווה נקוו אלה מים ).תמלחת( הים מי של מהריכוז

 סמך על העלו ההידרולוגים ה.חמלו בימה מכוסה היה אזורכשה קדומה, גאולוגית
ים:חהמלו המים נביעת לאופן באשר תאוריות שתי שונים מהקרים

 לאגם תחשמת תחהתמל אקוות על הסביבה סלעי של צםחל הראשונה, התאוריה פי על

 הנגדי ץחהל גבוה, בכינרת המפלס כאשר המעיינות. דרך מהאקווה המים ליציאת גורם

 המפלס כאשר קטנה. המעיינות ושפיעת גדול יםחהמלו המעיינות על הכינרת מי של

גוברת. המעיינות ושפיעת הכינרת מי ץחל קטן נמוך,

 האדמה בתוך זורמים הגליל, בהרי שמקורם מתוקים, תהום מי השנייה, התאוריה פי על

שנמצאות בתמלהות נמהלים הם בדרכם הכינרת. לכיוון הכבידה בכוה המקומית באקווה

הגליל הריפנימי לחץ עודף א.הגולן רמת

מטריםתמלחת

בסדקים זרימה

הכבידה בכוח זרימה -

הכבידה בכוח זרימה ב.הגולן רמת

מטרים

 המלוחים המעיינות היווצרות את המסבירות התאוריות שתי :2.16 איור
בבירצמן) חיים פרופ (באדיבות
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 כאשר לאגם. אתן ונובעים עמוקות, באקוות

 בחורף (למשל גבוה התהום מי מפלס

 יהיה לחצם •אקווה, מים יותר יהיו גשום),
 המלוחים המעיינות שפיעת ולכן יותר, רב

 נמוך, זו באקווה המים מפלס כאשר תגבר.

 עוברים מים פחות יותר, קטן המים לחץ

 המלוחים המעיינות ושפיעת התמלחת דרך

 הכינרת, למפלס זו תאוריה פי על קטנה.
 המעיינות, על הכינרת מי ללחץ כלומר

ספיקתם. על מאוד קטנה השפעה

 בעלת היא לקבל תאוריה איזו השאלה

 שנת עד הכינרת. בתפעול רבה משמעות

 על להסתמך המים רשויות נהגו 2000

 על בעיקר וקבעו הראשונה, התאוריה
 את האקולוגיים) לשיקולים (בנוסף פיה

בכינרת. התחתון האדום הקו של המדיניות

המלוח המוביל לחרוג לחלוטין שאסור הייתה, ההנחה

מים שבמפלס מכיוון זאת האדום. מהקו

 השנייה התאוריה קבלת עולה. הכינרת ומליחות המליחים המים שפיעת גוברת נמוך

 שהורדת מכיוון האדום, מהקו לחרוג ניתן פיה שעל אחרת, מדיניות נקיטת מאפשרת
 אף ניתן השנייה התאוריה פי על כן, על יתר המלוחות. הנביעות על משפיעה לא המפלס
 של מהאקוות תהום מי של שאיבה ידי על המלח שפיעת את מלאכותי באופן להקטין

 זאת ובעקבות באקווה, המים לחץ את תקטין גשומות בשנים כזו שאיבה המזרחי. הגליל

 המים נציבות לראשונה התירה 2000 בשנת המלוחים. מהמעיינות הנביעה גם תקטן

 שחיזק חדש הידרולוגי מחקר על בהסתמך התחתון האדום מהקו לחרוג מקורות לחברת

השנייה. התאוריה של תקפותה את

 מהכינרת מים של ההתאדות בכינרת. המים מאזן הוא המליחות על המשפיע נוסף גורם

 בצורת בשנות אותה. מקטינה לאגם מתוקים מים של וכניסה המליחות את מגדילה
 המים של מספקת מהילה אין נמוכה, שמליחותם מים מספיק לאגם נכנסים לא כאשר

 מליחות עלתה 2001-1999 בשנים שהיו הבצורת שנות בעקבות עולה. האגם ומליחות

שתיארנו. לתופעה זו עלייה מייחסים לליטר. כלוריד מיליגרם 295ל- עד הכינרת



שאלות
בכינרת? המים מאזן על האדם משפיע אמצעים ובאילו כיצד .1

 יציאתם ואת לכינרת המים של הכניסה את המתארות בטבלאות עיינו .2

בצורת? לשנות גשומות שנים בין הקיימים ההבדלים משמעות מה ממנה.
המים. משק על ולהשלכות הכינרת לתפעול התייחסו

 אילו בכינרת. המלוחים המעיינות היווצרות את מסבירות תאוריות שתי .3

 אחת כל פי על בכינרת המליחות עליית את למנוע כדי נדרשות פעולות

מהן?
הכינרת? מי מליחות את להקטין חשוב מדוע .4

באגם ביולוגיים תהליכים
 שיכוב בכינרת מתקיים בשנה חודשים 9-7כ- - באגם הזנה והומר׳ תרמי שיכוב

 שונה. שלהן שהטמפרטורה מים, של שכבות שתי באגם מצויות שבו מצב זהו תרמי.
 והשכבה ,אפילימניון ונקראת )30oC-24oC( חמים מים מכילה העליונה השכבה

 שכבת נמצאת ביניהן .היפולימניון ונקראת )16oC-14oC( קרים מים מכילה התחתונה

 השפעה זו לתופעה .תרמוקלינה ונקראת במהירות הטמפרטורה משתנה שבה ביניים,

 הדשן וחומרי החמצן תכולת על ובמיוחד באגם, המתרחשים שונים תהליכים על רבה
 במהירות. מתחממת העליונה המים שכבת כאשר באביב, להיווצר מתחיל השיכוב במים.

 שבעומק. הקרים מהמים יותר וקלים פחות צפופים נעשים העליונים המים זאת בעקבות

 התרמוקלינה התחתונה. לשכבה העליונה המים שכבת בין הערבוב נמנע מכך כתוצאה

 רק חמצן מצוי זה ממצב כתוצאה מטר. 18-16כ- של בעומק כלל בדרך ממוקמת

בכלל, חמצן אין התחתונה בשכבה באגם. החיים רוב מתרכזים ובה העליונה, בשכבה

אחרים. ארוביים ויצורים דגים בה אין כך ומשום

 מי מתערבבים דצמבר חודש ובסביבות העליונה, המים שכבת מתקררת החורף בוא עם

 העמוקים. למים גם חמצן מגיע זה במצב לשכבות. החלוקה עוד מתקיימת ולא האגם

 או בהיפולימניון שהיו חומרים מגיעים העליונה המים שלשכבת לכך גורם הערבוב

 הנחלים באמצעות לכינרת מגיעים בזמן בו הערבוב. בעקבות מהקרקעית שהורחפו

 מהעומק העולים והחומרים הסחף החורף. מגשמי כתוצאה סחף של גדולות כמויות

הזנה, חומרי ).1וסולפידים אמוניה זרחות, (בעיקר הזנה חומרי של גדולות כמויות מכילים
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גפרית. תרכובות של סו, - סולפידים 1
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 החורף. בתקופת אצות להתרבות גורמים לאגם, מחוץ המגיעים אלו בעיקר

 האורגני החומר פירוק על גם רבה השפעה בחורף התרמי השיכוב להרס כי לציין, חשוב

 באים האגם מקרקעית המגיעים והחומרים המורחפים מהחומרים חלק באגם. המצטבר

 מפרקים) ידי (על ביולוגיים בתהליכים פשוטים לחומרים ומתפרקים החמצן עם במגע

כימי. חמצון של ובתהליכים

(שכבות) בקיץ הכינרת (ערבול) בחורף הכינרת

בכינרת וערבול תרמי שיכוב :2.17 א<ור

 עיקריות. מזון שרשרות שלוש שבו מזון, מארג מתקיים בכינרת - המזון מאגר
 אמנון הדג ידי על בעיקר שנאכלת פרידיניום, בשם אצה כוללת הראשונה השרשרת

 בעת מרס-יוני, בחודשים בעיקר באגם לשיאה מגיעה הפרידיניום אוכלוסיית הגליל.

 כה במידה הפרידיניום כמות עולה זו בתקופה לקיומה. מיטביים תנאים באגם ששוררים

 (המכונה הפרידיניום התרבות חום-אדום. האצה, בצבעי נצבעים שהמים עד רבה,

 גדולה אצה היא הפרידיניום באגם. האצות של הביומסה את ניכר באופן מעלה "פריחה")

 1הזואופלנקטון יצורי ידי על נאכלת אינה היא ולכן קשות, דופן לוחיות בעלת יחסית,
 העלייה בשל (כנראה הפרידיניום אצות רוב מתות הקיץ בוא עם .2 1זעירות מאצות הניזונים

 באיכות לירידה גורמים תאיהן של הפירוק ותהליכי לאור), יתר וחשיפת בטמפרטורה

 העליונה המים בשכבת החיים יצורים ידי על מנוצל הפירוק מתוצרי חלק המים.

בקרקעית. ומצטבר שוקע וחלק (אפילימניון),

במים. המרחפים חוליות חסרי מיקרוסקופיים חיים בעלי 1
מיקרומטר. 20-2 שקוטרן הזעירות האצות לעומת מיקרומטר, 80-40 הפרידיניום תאי קוטר 2
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 הן לפרידיניום בניגוד אולם זעירות, אצות בבסיסה היא גם כוללת השנייה המזון שרשרת
 בעיקר שונים, דגים ידי על נאכלים הזואופלנקטון יצורי זואופלנקטון. ידי על נאכלות

 בסוף ומפרידיניום. זעירות מאצות ישירות גם ניזונים מהדגים הלק (סרדינים). לבנונים
 מצטמצמים זו שבתקופה משום הזעירות האצות בכמות קלה עלייה ישנה הקיץ

 בכמות ירידה זואופלנקטון. לאכול מרבים הם ולכן הדגים של האהרים המזון מקורות

הזעירות. האצות בכמות לעלייה גורמת הזואופלנקטון

 הומר מפירוק ניזונים יידקיםחה .יופרוטוזואה היידקים כוללת השלישית המזון שרשרת
 ניזונים והפרוטוזואה מתים, יצורים של ובגופם היים יצורים של בהפרשות המצוי אורגני,

 על נאכל והזואופלנקטון זואופלנקטון, ידי על נאכלים והפרוטוזואה יידקיםחה יידקים.חמה

דגים. ידי

ז בהפרשות
 של ובגופם

שמתו יצורים
זואופלנקטון --------- פרוטוזואה --------- חיידקים ◄--------

העיקריות המזון שרשרות את הכולל בכינרת, המזון מארג :2.18 איור

ביומסה
2גרם/מטר

 השנה בחודשי בכינרת האצות ביומסת של רב-שנתי ממוצע :2.19 א•!!
הכינרת) לחקר המעבדה פי (על

הד-תאיים. היים בעלי — פרוטוזואה
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ביומסה
2גרם/מטר

ביומסה
2גרם/מטר

ביומסה
2גרם/מטר

יותר המים

 אחרות ואצות הפרידיניום פריחת עוצמת :2.20 איר
הכינרת) לחקר המעבדה פי (על

באיכות פוגעות זעירות אצות המים, איכות על ההשפעה מבחינת

 יחסית. בקלות הארצי המוביל ממי לסלק ניתן הפרידיניום שאת מכיוון זאת מהפרידיניום.

 כלור, של קטנות כמויות והוספת שיקוע לאגן המים העברת ידי על נעשית זו פעולה

 שוקעים הפרידיניום תאי התנועה. אפשרות את ממנה ומונע האצה של בשוטונים הפוגע

 בכמויות שימוש ודורש יותר, קשה הזעירות האצות סילוק יורד. במים וריכוזם לקרקעית

 דגים ידי על הארצי המוביל במאגרי ביולוגי טיפול של מערכת וקיום כלור של גדולות

).83 עמ' (ראו מאצות הניזונים

 בחורף כזה: הוא בכינרת האצות תפוצת של הרגיל השנתי המהלך כי לומר, ניתן לסיכום
 המים, של ערבול ונוצר עולה המפלס השיטפונות, עם רבים הזנה חומרי לאגם זורמים

 כלל ובדרך האצות, כמות גדלה מכך כתוצאה מהקרקעית. הזנה חומרי גם שמרחיף

 כמות הזנה, חומרי פחות יש שיטפונות, כשאין בקיץ, הפרידיניום. היא השולטת האצה

 הרגילה, השנתית המחזוריות מתקיימת כאשר זעירות. אצות ורובן יותר קטנה האצות

 ואיכות יציבה, האקולוגית שהמערכת כך על הדבר מעיד קבוע, נשאר האצות מיני והרכב

מועטה. במידה אלא משתנה אינה המים

 הרגיל. השנתי מהמהלך חריגות כמה בכינרת היו 2000ה- שנות ובתחילת 90ה- בשנות
נצפתה לא שבהן ושנים ),1998( פרידיניום של חריגה פריחה הייתה שבהן שנים היו
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 נצפתה 1995-1994 בשנים ).י2002-1999ו- 1 997( הפרידיניום של פריחה כמעט

 נמצאה לא אז שעד אובליספורום), (אפניזומנון 2 1כחולית של חריגה פריחה בכינרת

 כמה עוד ונמצאו הכחוליות בכמות כללית עלייה נצפתה 2002-1999 ובשנים בכינרת.

 סימן להיות יכולות הן שכן דאגה, מעוררות אלה כגון תופעות בעבר. נצפו שלא מינים

המים. באיכות ירידה להיגרם עלולה שבעקבותיו האקולוגית, במערכת יציבות לחוסר

אפיזומנון כחולית הפריחת - לכינרת? סכנה
 אפיזומנון בשם כחולית של חריגה התרבות בכינרת לראשונה הופיעה 1994 בקיץ

 אך בכינרת, בעבר זוהה קרוב מין בכינרת. מעולם אז עד נצפתה שלא אובליספורום,

 חוקרי בקרב רבה דאגה עוררה הדופן יוצאת הפריחה ביותר. נדירה הייתה תפוצתו
 האקולוגית. המערכת של יציבות לאי סימן להיות יכולה הופעתה כי שחששו הכינרת,

 מייצרת היא חייה במהלך הכחולית: מתכונות כמה גם דאגה עוררו לכך מעבר

 שמשתמש במי לפגוע גבוהים בריכוזים ויכולים המים, אל המופרשים רעלנים בגופה

במים.

 ולא מהאוויר, חופשי חנקן לקשור הכחולית של יכולתה היא אחרת מדאיגה תכונה

 - הנמוך התזונתי ערכה היא נוספת תכונה מהמים. חנקות באספקת תלויה להיות

 שאוכלוסיית לכך להביא עלולות אלה תכונות נאכלת. ואינה כמעט האפיזומנון
האקולוגי. האיזון את ותפר מאוד, תגדל באגם האפיזומנון

 הכחולית של הופעתה לגבי הכינרת, לחקר המעבדה חוקרי שהעלו ההשערות אחת

 גורם המהווה בחנקן, מחסור של בתנאים לה שיש ליתרון קשורה גדולים, במספרים
 כמות לרשותה שעומדת בתנאי זה, יתרון לממש יכולה האפיזומנון לאצות. מגביל

 היו החורף רוחות כאשר ,1994 בשנת באגם שררו כאלה תנאים זרחן. של מספקת

 חנקן מעלות כלל בדרך אשר מים, של תנודות בכינרת נוצרו ולא במיוחד, חלשות

 בכמות עלייה זו בשנה נרשמה במקביל ומהקרקעית. התחתונה המים משכבת
 כמויות המכילים הפרידיניום, תאי של מוגברת פריחה בעקבות השאר בין הזרחן,

זרחן. של גדולות
 בקיץ יותר. נמוכה בעוצמה כי אם אפיזומנון, של פריחה שוב התרחשה 1995 בשנת

 פריחה שוב הופיעה לכינרת, שזרמו בשפכים זרחן נוכחות בעקבות ,2000 שנת של

הכחולית. של קלה

בפרידיניום. הפוגעת פטרייה של להופעתה הפרידיניום פריחת היעלמות את מייחסים 1
פוטוסינטזה. שעושים חיידקים של מסוים סוג הם כחוליות 2
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שאלות
בכינרת?. כה עד היה שלא חדש מין של הופעתו להעיד יכולה מה על .1 >

הכינרת? במי מהאוויר תופשי נקןחה הקושרת אצה ותחבנוכ הסכנה מהי .2

 הזרהן בכמות לעלייה מביאה פרידיניום של מוגברת החפרי כיצד הסבירו .3
הקיץ. בתקופת האגם במי

 דורות זה הסביבה לתושבי פרנסה מקור הוא בכינרת הדיג — בכינרת הדיג השפעת

 ידי על מועדפים והם גבוה מסהרי ערך מהם לשבעה דגים, מיני 27 בכינרת רבים.
 שלל את להעלות כדי בכינרת, דגים לאכלוס פעולות נעשות 40ה- שנות מאז הדייגים.

 במשך הוכנסו זו במסגרת למים. צעירים דגיגים הכנסת ידי על מתבצע האכלוס הדגה.

 בקרב נקלטו. מינים ארבעה רק אולם באגם, היו שלא מינים מספר לכינרת השנים

 לאגם, זרים מינים להכנסת רבה התנגדות ישנה הכינרת מי איכות על בשמירה העוסקים

 המים. באיכות פוגעים לכינרת שהוכנסו הזרים מהמינים הלק כי הטוענים רבים ויש

 הזרים הדגים ממיני (אהד הקיפונים אכלוס את להגביר מעוניינים הדייגים לדוגמה,

 המצויים מהומרים הניזון זה, שדג סבורים הכינרת מהוקרי הלק בכינרת). שהתאקלמו
 אצות. לריבוי לגרום העלול דבר המים, אל הזנה תומרי של להרהפה גורם בקרקעית,

 הדייגים רצון בין התאמה ישנה הגליל, אמנון בדגיגי האגם אכלוס כגון אהרים, במקרים

 הפרידיניום, מאצת ניזון הגליל אמנון המים: איכות לשמירת הנדרשות הפעולות לבין

להקטין. רצוי כמותה שאת

 במשרד הדיג ואגף הכינרת קרחל המעבדה ידי על נקבעת בכינרת הדיג מדיניות

 ההקלאות. במשרד הדיג אגף ידי ועל הכינרת מנהלת ידי על ומתבצעת קלאות,חה

השאר, בין כוללת זו מדיניות
 אכיפת גם האכלוס, לנושא נוסף

 באמצעות דיג על האוסרות תקנות

 על פיקוה ורעלים, נפץ הומרי

 ההורים של המינימלי הגודל

 הדיג ואיסור הדייגים ברשתות

 הגליל אמנון של הרבייה בעונת

 הקינון (מקום ציידה בית בלגונות
זה). דג של העיקרי

בכינרת גדי



שאלות
 שונים בעומקים שונים תנאים שוררים בכינרת תרמי שיכוב קיים  כאשר ו.

באגם.
התרמיות? השכבות נוצרות כיצד א.

 נוצרו כיצד והסבירו השונות, בשכבות השוררים התנאים את תארו ב.

אלו. תנאים
 של יכולתם על השונות בשכבות השוררים לתנאים יש השלכות אילו ג.

מהשכבות? אהת בכל להתקיים שונים יצורים

ורף?חה בתקופת המים ערבול של חשיבותו מה .2

 המים איכות ועל האקולוגית המערכת על להיות יכולות השלכות אילו .3
הבאות: לפעולות

הגליל. אמנון הדג של הגידול בתי הרס א.

 זר ומין גדול דג שהוא הכסיף, דג של גדולות בכמויות הכינרת אכלוס ב.

גדולות. בכמויות מזואופלנקטון והסתיו הקיץ בתקופת הניזון בכינרת,

ההיקוות. באגן חקלאיים משדות לכינרת דשן חומרי סהיפת ג.

שלהופיה. מהיישובים לכינרת גולמי ביוב הזרמת ד.
לאגם. כה עד הוכנס שלא רז במין הכינרת אכלוס ה.

תיירות. למטרות הכינרת חופי הכשרת ו.

אהרים? יצורים ידי על "אכל שהפרידיניום חשוב מדוע .4

:2.20 מספר באיור עיינו .5

באגם? האצות של חההפרי במחזורי הריגות היו שנים באילו א.

 דאגה מעוררים בכינרת אצות של החהפרי במחזורי קיצוניים שינויים ב.

מדוע? החוקרים. בקרב

בכינרת? הדיג רשתות לחורי מינימלי גודל נקבע מדוע .6

ההיקוות ןגא ותעהשפ
 הפעילות להתפתחות הכרחי תנאי היא וזרחות) חנקות (בעיקר הזנה חומרי זמינות

הכינרת, על בשמירה העוסקים את העת כל המלווה החששות, אחד באגם. הביולוגית

הזנה חומרי לאגם מגיעים טבעי באופן .ואיטרופיקציהל יגרום הזנה בחומרי שעודף הוא
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 פעילות אורגניים. הומרים המכילות קרקעות ההיקוות, מאגן קרקעות של ףסח ידי על

 ביוב ביניהם: נוספים, מקורות ומוסיפה ף,חבס האורגני חומרה כמות את מגדילה האדם

 מרעה, שדות דישון, שעברו שדות של נקז מי דגים, בריכות של פסולת מי מטופל, בלתי
 של גבוהים ריכוזים בהם שנוצרים חולהה מעמק כבול וקרקעות פסולת אתרי רפתות,

 מאגן הזיהום מקורות את יתחלהפ רבות פעולות נעשו חרונותהא בשנים הנקות.

 השאר בין כללו אלה פעולות .איטרופיקציה ולמנוע המים איכות על לשמור כדי ההיקוות,

 פרויקט של והקמתו קלאיחה הגידול בנוהלי שינויים שפכים, לטיהור מתקנים הקמת

 התהום מי מפלס והועלה כבול, יחשט דונם 1100 מהדש הוצפו שבמסגרתו ולה,חה

זו. בקרקע שמקורן ההנקות היווצרות צומצמה כך באזור.

 נגר מי מגיעים שלאגם משום יותר, רבה ההזנה הומרי אספקת חורףוה הסתיו בתקופת
 המים, ערבול בשל מהקרקעית שעולים הזנה, ומריח גם למים נוספים כן כמו יותר. רבים

 האצות בכמות ניכרת עלייה ישנה חורףב לפיכך .תרמיה השיכוב הרס בעקבות שנוצר

 והכמות הזנה, ומריח ותחופ מים ותחפ מגיעים בקיץ הפרידיניום). כמות עולה (בעיקר

ניכרת. במידה קטנה האצות של הכללית

,החולה אגמון’ - החולה פרויקט
 אגן במרכז וביצותיו ולהחה אגם שכנו 20ה- המאה של 50ה- שנות לאמצע עד

 הירדן, מי לכינרת. שזרמו למים טבעי מסנן היו והביצות האגם הכינרת. של ההיקוות

 מזהמים ומריםחו ףחס ומריח בהולה השקיעו לכינרת, בדרכם ובביצות באגם שעברו

 שהביא היקף, רהב הנדסי במבצע 50ה- שנות באמצע יובשה ולהחה היו). (כאשר

 ההשלכות תחא שונים. ומיםחבת ולהחה בעמק לכת יקחמר סביבתי לשינוי

 הביצות יחבשט שהייתה הכבול קרקע הכינרת. על ההשפעה הייתה המשמעותיות

 השאר בין נוצרו אלה בתהליכים פירוק. תהליכי בה והחלו התייבשה לאוויר, שפהחנ

 הייבוש יחבשט נעשו השנים במהלך הכינרת. אל הגשמים מי עם פוחשנס הנקות,
 אולם ההנקות, היווצרות את ולמנוע הכבול רטיבות על לשמור כדי שונות פעולות

מוגבלת. הייתה החההצל

 עם להתמודדות הדשה פעולה דרך על התכנון רשויות ליטוחה 90ה- שנות בתהילת

 לשמור ביותר הטובה הדרך כי לטחהו ולה.חה בושיי של השליליות ההשפעות מכלול

 לעלייה ולגרום הכבול, יחמשט קטן הלק מהדש להציף היא הכבול רטיבות על

 ולהחה ובעמק ,90ה- שנות באמצע בוצעה ההצפה פעולת באזור. התהום מי במפלס

מתוכננים האגם סביב המקורי). מהאגם בהרבה (קטן 'אגמון' - קטן אגם מהדש נוצר
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 ההצפה פרויקט הכינרת מי על השמירה של מההיבט שונים. תיירותיים פרויקטים

 המגיעים והזרחניים החנקניים החומרים כמות - טוב פתרון זהו עתה לעת הצליח.

פחתה. אכן לכינרת החולה מאזור

החולה בעמק הכבול שטחי של מחדש ההצפה בעקבות שנוצר הא,ם - החולה ארמון

שאלות
 אגמון של יצירתו את בכינרת המטפלים הגורמים יזמו מדוע הסבירו .1

החולה.

 הסבירו שונים. תיירותיים פרויקטים מתוכננים שנוצר האגם של לחופו .2
 של התכנון בתהליך מעורבת להיות הכינרת מנהלת צריכה מדוע

אלו. פרויקטים

 מדי מגיעים נופשים 40,000ל- קרוב האגם. בחופי האדם לפעילות גם יש רבה השפעה

 רבות. משפחות ומפרנסת בגליל מרכזי כלכלי ענף היא התיירות הכינרת. אל שנה

פיתוח לנופשים. משיכה מוקדי בחופיה לפתח יזמים מושך הכינרת בחופי לנופש הביקוש
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 חומרי להרחפת גורמים במים המדשדשים הנופשים המים: איכות על להשפיע עשוי זה

 הסכנה וגוברת גדלה, הכינרת בחופי הנוצרים והביוב הפסולת כמות מהקרקעית. הזנה

 תקלות בעקבות או הנופשים ידי על פסולת השלכת בעקבות למים יגיעו אלו שמזהמים
 במערכת פוגעים לכינרת שמגיעים וביוב פסולת התיירות. אתרי של הביוב ברשת

מהאגם. נשאביםה המים ובאיכות האקולוגית

בישראל המים משק :2 פרק

בכינרת נופשים

 .1981 משנת )13 (תמ״א הכינרת לחופי ארצית מתאר תכנית תקפה הכינרת בחופי

 "עוד למלא כדי מים. כמקור האגם של העיקרי "עודו בחשבון הובא זו תכנית של בהכנתה

 ההיקוות. באגן גם לפיתוח שונות מגבלות ונקבעו האגם, בחופי התיירות פיתוח הוגבל זה

 הכינרת. לאזור מיוחדת התייחסות ישנה )31 (תמ״א ארצית הכלל המתאר בתכנית גם

 בחופי יתר פיתוח למנוע לצורך בלבד חלקי מענה אלה מתאר תכניות נותנות זאת עם

 אחר לעקוב הוא הכינרת מנהלת של מתפקידיה אחד המים. איכות שתישמר כך האגם

 נבדקת זו במסגרת התכנון. בוועדות לדיון המובאות הכינרת, באזור הבנייה תכניות
 להביא הדרישה מוצגת התכנון ועדות ובפני הארצית, המתאר לתכנית התכניות התאמת

הכינרת. מי איכות על השמירה של ההיבטים את גם בחשבון



בישראל רמים משק :2 ברק

שמונה

נהריה

עכו
חיפה

עפולה

ירושלים

s
.*.שבע באר

בוקר שדה

 ■ שאיבה תחנת
 n התפלה מתקן
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אילת

הארצית המים רכתעמ
 הגדול המים מפעל הוא הארצי המוביל

 המאה של 50ה- בשנות הוקם הוא בישראל.

 בצפון מהכינרת מים להעביר במטרה 20ה-

 במרכז שפותחו החקלאיים השטחים אל

 המוביל מי חוברו השנים במשך הארץ. ובדרום

 הביתי, למגזר המים אספקת מערכות רוב אל

 מאפשר החיבור תהום. ממי רק אז עד שניזונו
 שממנו המקור את לבחור המים לנציבות

 את לווסת וכך הביתי, למגזר המים יסופקו
 למקור בהתאם אותה ולכוון המים אספקת

מים. יותר בו שיש
 הוא המים מערכות לחיבור נוסף יתרון

 שבהן גשומות בשנים מים, להעביר האפשרות

 מי החוף. אקוות אל הכינרת, מפלס עולה

 לקליטת מפעלים למספר מוזרמים הכינרת
 לאקווה. לחלחל למים נותנים שבהם שיטפונות,

 לשיקום לפעול גשומות בשנים ניתן זו בדרך

החוף. באקוות המפלסים

הארצי המוביל
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שאלות
 המים באזורים המצויים באגמים לאיטרופיקציה הסכנה גדלה מדוע .1

הכינרת? כדוגמת

 סיום עם קיצונית איטרופיקציה בכינרת שתחמתרא ל לדעתכם מדוע .2
הפרידיניום? של החהפרי

אגן אזורי על גם ראיתחא תהייה הכינרת שמנהלת חשוב מדוע א. .3
האגם? של ההיקוות

 המסייעות הכינרת, של ההיקוות באגן לפעולות דוגמאות הביאו ב.
האגם. מי איכות על לשמירה

על ההיקוות באגן קלאיתחה לפעילות להיות יכולות השפעות אילו א. .4

הכינרת?

 השפעתה את להקטין כדי לנקוט הכינרת מנהלת צריכה פעולות אילו ב.

הכינרת? על קלאותחה של

סיכום שאלות
 האקולוגית המערכת תגיב כיצד מראש להזות קשה רבים במקרים .5

מדוע? האדם. פעולות של להשפעות בכינרת

 שחלהתר שיכולות התופעות את זרימה) תרשים באמצעות (רצוי סכמו .6

 שיש ההשלכות את ציינו תון.חהת האדום מהקו הריגה בעקבות בכינרת

המים. איכות על תופעה לכל

 כשקיים המים, בנציבות לטותחהה מקבלי בפני העומדות הדילמות מהן .7

 לקו תחמת הכינרת מפלס את להוריד ההצעה ועולה במים סורחמ

האדום?
 יש התכנית בדיקת לצורך הכינרת. וףחב נופש כפר להקים מעוניין יזם .8

הסביבה'. על 'השפעה תסקיר לערוך

 (מבנה בתסקיר לבדוק שיש השונים הנושאים את שאלות בצורת נסהו א.

על...?) הפרויקט ישפיע כיצד השאלות:

 להציב יש דרישות אילו התכנון, ועדת בפני לאישור תובא התכנית אם ב.

לאישורה? כתנאי היזם בפני
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ישראל נחלי
 להשקיית לשתייה, שימשו מימיהם האדם. לצורכי מים מקור הנחלים היו ומעולם מאז

 בפעילות והגידול באוכלוסייה המואץ הגידול ולניקיון. לרחצה וכן לדיג חקלאיים, גידולים
 פגיעה ישראל. בנחלי קשה לפגיעה גרמו העשרים המאה במהלך והחקלאית התעשייתית

 המעיינות במי שימוש בשל הנחלים "בוש האחד, עיקריים: תהליכים בשני התבטאה זו
 עירוניים, שפכים לניקוז ערוציהם ניצול בשל הנחלים זיהום השני, אותם. המזינים

 חקלאיים, בשדות שמקורם מזוהמים נגר מי של זרימה וכן וחקלאיים, תעשייתיים
 הטבעיות האקולוגיות במערכות לפגיעה גרמו אלו תהליכים עירוניים. וביישובים בכבישים

 בהם. והצמחים החיים בעלי אוכלוסיות של מוחלטת להשמדה אף ולעתים הנחלים, של
 נחל מי ומחלות. יתושים רעים, ריחות להפיץ שיכול וסביבתי נופי מטרד הוא מזוהם נחל

התהום. מי את ולזהם לחלחל גם עשויים מזוהמים

 זרמו בעבר ולכינרת. לירדן הזורמים נחלים 15ו- התיכון לים הזורמים נחלים 12 בישראל

 עשירות אקולוגיות מערכות בהם והתקיימו שפירים, מים של גדולות כמויות אלה בנחלים
 האקולוגית והמערכת מזוהמים החוף, במישור בעיקר הנחלים, רוב כיום ומגוונות.

המזוהמים. בחלקים עוד קיימת אינה המקורית

מסוכנים בחומרים השנים במהלר שוהם נחל - הקישן

נחלים שיקום
 לשיקום המנהלה את לישראל הקיימת והקרן הסביבה לאיכות המשרד הקימו 1993ב-

 החקלאות משרד המים, נציבות כמו שונים, גורמים משתתפים זו במנהלה נחלים.

נחלי שיקום (בעיקר בישראל הנחלים שיקום היה שהוצב היעד הטבע. להגנת והחברה
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 בהמשך אותם. שאפיינו הייהודיים הגידול בתי תחדשותלה תנאים יצירת ידי על ההוף)

 צפופי העירוניים באזורים ותיירות נופש מוקדי להוות וסביבתם המשוקמים הנהלים נועדו

 מים של כצרכן ישראל בנהלי המים נציבות הכירה 1995ב- הארץ. במרכז האוכלוסין
 נקבעו כן כמו מים. של קבועה כמות לנהלים והקצתה הלאומי, המים משק במסגרת

 יםחקול במי שיקום לצורך משתמשים הנהלים ברוב בנהלים. המים לאיכות תקנים

השפירים. מהמים לקחל כתהליף

שאלות
נהל? לשיקום תכנית הכנת לצורך לאסוף לדעתכם יש מידע איזה .1

נהל? של מוצלה שיקום לאפשר כדי לדעתכם דרוש מה .2

נהל? לשיקום תכניות של ביישומן להתעורר עשויות בעיות אילו .3

אלכסנדר נחל של סיפורו
 אלכסנדר. נהל של סיפורו באמצעות הנהלים שיקום מתבצע שבו האופן את בפירוט נבהן

 מהעשירים הם וסביבתו הוא המרכז. באזור חוףה נהלי מבין הצפוני הוא אלכסנדר נהל

 פני על משתרע שלו הניקוז אגן לשימור. הראויים ונוף טבע ובערכי יםחפתו יםחבשט

 זורם הוא ומשם וגריזים, עיבל בהרי בשומרון נובעים מקורותיו קמ״ר. 550כ- של שטה
 יובלים. 12כ- לנהל מצטרפים בדרך התיכון. לים עד ק״מ 31כ- של לאורך השרון באזור

 עד ק״מ 15כ- שאורכו תון,חהת לקוחוב ושיטפוני, אכזב אופי בעל הוא העליון לקוחב

השנה. כל מים זורמים לשפך,

 השנה כל לאורך שנבעו שפירים, מים לחהנ של תוןחהת לקחב המים היו בעבר

 הקשורים ייםחה ובעלי יםחצמ של גדול במגוון הצטיין לחהנ האפיק. לצידי מהמעיינות

 עופות, מיני סרטנים, מים, קיחר לזונות,ח דגים, גדות, יחצמ טבולים, מים יחצמ למים:
 בחלרו אופייני יגורחב הופיעו אלה יצורים רכים. צבים של גדולה אוכלוסייה וכן יונקים

הודיות.יה לתכונותיהם בהתאם ל,חהנ

 מאוד ירד באזור, התהום מי של יתר ומניצול משאיבה כתוצאה ההתיישבות, ראשית מאז

 הטבעיות, מהנביעות המים בכמות לירידה במקביל יבשו. הנביעות ורוב התהום מי מפלס

 המזהמים .1הקלאי נקז ובמי דגים ובריכות רפתות בשפכי עירוניים, בשפכים הנהל זוהם
 הרשות ריותחשבא יםחבשט המתהיל הנהל, ערוץ לאורך הניקוז אגן שטה מכל הגיעו

ישראל. יחשט לתוך ונמשך הפלשתינאית

הקלאיים. משדות שמתנקזים מים — הקלאי נקז מי



בישראל רמים משק :2 ברק

 המים צמחי היו שנפגעו הראשונים האקולוגית. במערכת לשינויים גרם המים זיהום

 והנימפאה הצפה הנהרונית כמו מהם, חלק לזיהום. ביותר הרגישים שהם הטבולים,

 עם מאוד. מצומצמים באזורים נותרו הזעירה, המים כעדשת ואחרים, נכחדו, הלבנה,
 המים עם ישיר במגע מצויה שאינה הגדות צמחיית גם נפגעה הזיהום, החרפת

 הנחל, מגדות ונעלמו נכחדו הביצות, אירוס כמו יותר, הרגישים הצמחים המזוהמים.

 מקומם את זוהמו. שלא המעטים היובלים לאורך רק שרדו הביצות, סחלב כמו ואחרים,

 קנה קדוש, פטל כמו לזיהום, יותר העמידים אחרים מינים תפסו הנכחדים המינים של

דביק. וטיון מצוי
 באופן נפגעו מהם חלק שבנחל. החיים בעלי באוכלוסיות גם לשינויים וגרם פגע הזיהום

 מהאוכלוסיות חלק ניזונים. הם שמהם ביצורים הפגיעה בגלל ואחרים מהזיהום ישיר
 בנחל שהיו אחרים מינים בשפכים, שמקורו האורגני מהחומר הניזונים במינים התחלפו

 הזיהום למרות הנחל. זיהום בעקבות שנכחדו טבעיים, טורפים בהעדר התרבו זיהומו לפני

בישראל. הגדולה רכים, צבים של אוכלוסייה לים הנחל בשפך להתקיים המשיכה

הרך הצב
 הצב של אוכלוסייה שרדה שבו בארץ המעטים המקומות אחד הוא אלכסנדר נחל

 פרטים ואלפי בוגרים פרטים מאות בארץ חיו ו948ב- שונות, הערכות לפי הרך.
 הנחלים. מרוב נעלמו והם הצבים של מספרם קטן החוף נחלי זיהום בעקבות צעירים.

הזואולוגי לגן והועברו והזדהם, שהלך אלכסנדר מנחל פרטים כעשרים הוצאו ו 972ב-

הרך הצב
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 שבקעו מהצעירים וחלק הודגרו, הנקבות שהטילו הביצים תל-אביב. באוניברסיטת

 כדי מוגן, הטלה אתר אלכסנדר בנחל הקימה הטבע שמורות רשות בטבע. פוזרו

 בישראל. הכחדתו את ולמנוע במקום הרך הצב אוכלוסיית את לאושש

 ובהם סוגים שבעה כוללת הרכים הצבים משפחת - הרך הצב של חייו על

 למזרח הזורמים בנחלים נפוצים הם מתוקים. מים מקווי המאכלסים מינים כעשרים
 שוכן אלכסנדר, בנחל החי צב רך מצוי, המין לטורקיה. ועד מישראל התיכון, הים

 בים גם מצוי הוא לעתים איטית. בהם המים שזרימת רדודים באזורים בעיקר בנחלים

הנחלים. שפכי באזור

 עד ומסתו ס״מ, ועשרים מאה עד מגיע אורכו המשפחה. מיני מבין הגדול הוא זה מין
 לו המשמש צבע לבנות, בנקודות לעתים המנומר אפור-ירקרק, צבעו ק״ג. חמישים

 המתאים גוף מבנה לצבים בבוץ. מכוסה הנחל קרקעית על רובץ כשהוא כהסוואה

 בולט, נשימה כקנה משמש הראש וקצה מוארך ראשם מחייתם. למקום אותם
 נוהגים הצבים המים. בתוך נמצא כשגופם גם חופשית נשימה לצבים המאפשר

למים. מחוץ ראשם קצה את ולהוציא הבוצית הקרקעית על לרבוץ

 מרופדות שלהם הלוע דופנות החי. מן בעיקר וניזונים לשחות מיטיבים הרכים הצבים

 זו תכונה במים. המומס חמצן לקלוט מסוגלים הם שבאמצעותם רבים דם בכלי

 אחר. מים צב מכל יותר ארוך זמן חמצן רוו" מתוקים במים לשהות להם מאפשרת

 הן ביצים. מטילות הן ולתוכן המים, למקווה בסמוך בקרקע, גומות חופרות הנקבות

 שבוקעים הצבים בקיעתם. לאחר בצאצאים מטפלות ואינן הביצים על גרותדו אינן
טורפים. מפני מוגנים הם שם המים, לעבר רצים הם בקיעתם ועם מאוד, זריזים

 לאיכות המשרד ביניהם שונים, גורמים החלו 90ה- שנות בתחילת - הנחל שיקום

 הנחל. בשיקום לטפל חפר, עמק האזורית והמועצה חדרה הערים איגוד הסביבה,
 ציבוריים גופים 17 המאגדת אלכסנדר, נחל לשיקום המנהלה הוקמה 1994ב-

 כגון וציבוריים, ממשלתיים גופים ידי על ניתן המנהלה לפעולות המימון וממלכתיים.

 הנחל מנהלת הקיימת. והקרן לתיירות הממשלתית החברה הסביבה, לאיכות המשרד

 תכנית הנחל לרצועת הוכנה זו תכנית עקרונות פי ועל הנחל לשיקום אב תכנית הכינה

הבאים: המרכיבים את כללו בפועל השיקום פעולות חדשה. מתאר

 לפעול החל 2000ה- שנות בראשית - לנחל מים והבטחת הזיהום מקורות סילוק

 ממוקם המתקן כרם. וטול שכם מהערים המגיע בביוב המטפל שפכים, לטיהור מתקן

לנחל. מוזרמים מייצר שהוא והקולחים כרם טול ליד
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 המערכת של והתפתחותה התאוששותה את לאפשר כדי - אקולוגי שיקום

 ממערב רטמ 750 לאורך לדוגמה' נחל ב׳קטע בעיקר שונות, עבודות בוצעו האקולוגית

 ומותן הנחל מקרקעית מזוהמים משקעים הוצאו אלו עבודות במסגרת .4 מספר לכביש

 את שתייצג עשירה גדות צמחיית של התפתחות לאפשר כדי הנחל, גדות של השיפוע

 350 מתוכם שתילים, 35,000 נטעו זה תהליך לזרז כדי הנחל. של המקורית הצמחייה

 קטנים, סכרונים 4ל- חולק ששוקם הקטע של המזרחי בצידו שנמצא ישן בטון סכר עצים.
 הרצף קיום את מאפשרים הסכרונים הנחל. במעלה לנוע אפשרות לדגים יש שבהם

 הוקמו כן כמו איכותם. ולשיפור המים לערבול גורמים הם הנחל, כל לאורך האקולוגי

 שלצד בחולות הטלה אתרי והוכשרו הרכים לצבים התחממות משטחי הנחל ערוץ לאורך

.הנחל

 פעולות נעשו לשיקום הראשון בשלב - ונופש צורכי תיירותל הנחל אזור פייתוח

 הנחל, גדות לאורך הליכה שבילי פיתוח כללו אלו פעולות לדוגמה'. נחל בקטע שונות

 המים סכרוני אשפה. ופחי פיקניק שולחות והצבת בנחל לצפייה ישיבה מדרגי בניית

 מסלול לאורך שהוצבו הכוונה ושלטי הזורמים המים תחושת את למטיילים נותנים שנבנו
 המאפשר גשר נבנה לנחל מעל לכך נוסף ושיקומו. הנחל על הסברים מציגים ההליכה

מעניינת. תצפית מנקודת ליהנות למטיילים
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שאלות
האקולוגית המערכת של שיקום גם נדרש הנחל, שיקום לצורך מדוע, א. .1

בקרבתו?

 מתאימים תנאים העדר של האקולוגיות ההשפעות להיות יכולות מה ב.

בעבר? בנחל שחיו החיים מבעלי חלק של לחזרתם

 הנחל? לשיקום האפשרויות על להשפיע בקולחים השימוש עשוי כיצד א. .2

כך? עקב להתעורר שעשויות בעיות עם להתמודד לדעתכם ניתן כיצד ב.

 על ההגנה את הנחל שיקום בתכניות להבטיח לדעתכם חשוב מדוע .3
הנחל? אורך לכל שיקום של לרצף ולדאוג שבקרבתו הפתוחים השטחים

 מצבו על מידע אספו הירקון). או הקישון (כגון החוף מנחלי אחר נחל בחרו .4

הבאות: השאלות על וענו זה נחל של

אלכסנדר. נחל של למצבו שבחרתם הנחל של מצבו את השוו א.

 ובעיות קשיים אילו עם שבחרתם. הנחל לשיקום כוללת תכנית הציעו ב.
 שקורה למה השוו להתמודד? שבחרתם הנחל בשיקום העוסקים "דרשו

אלכסנדר. בנחל
תיירות. לצורכי אלכסנדר בנחל שנעשה הפיתוח אופי על דעתכם את הביעו .5

הדבר

סיכום
קטנות. לניצול הזמינות המים שכמויות לכך גורמים בישראל האקלים תנאי

ולכינרת התהום למי נקבעו כך לשם המים. מקורות של וניהול פיקוח מחייב
 הקווים מן לחרוג לא כדי המים. באיכות לפגוע עלולה מהם שחריגה אדומים, קווים

 הממלאים הגשמים למי השווה בכמות רק מהמאגרים מים לשאוב מותר האדומים
 המאגרים של החוזר מהמילוי גבוהה המים צריכת האחרונות בשנים בישראל אותם.

שנקבעו. האדומים הקווים נחצו הצרכים, את ספקל כדי ולכן,

 והנחלים. הכינרת התהום, מי את כוללים בישראל הטבעיים המים מקורות
 טבעי באופן אקוות. הנקראות נקבוביות לעס בשכבות הנקווים מים הם התהום מי

 הים. מי את פוגשים האקווה מי כאשר או מעיינות דרך מהאקוות המים יוצאים
 ננותסמ המים מחלחלים שדרכן שהשכבות משום כלל, בדרך טובה התהום מי איכות

חיים. יצורים של קיומם מונעת והחשכה מזהמים חומרים
קרקע דרך מחלחלים הגשמים מי כאשר לרדת התהום מי איכות עשויה טבעי באופן



בישראל המים משק :2 פרק 80

 באיכות לפגוע עשויה האדם פעילות מלחים. של גדולים ריכוזים בהם שיש סלעים או
 מ׳ של רבה שאיבה כאשר לעלות עשויה המים מליחות שונות: בדרכים התהום מי

 לעלות עשויה המליחות לאקווה. מלוחים ים מי לחדירת גורמת הים בקרבת תהום
 מלוחים ההשקיה שמי מכיוון זאת לאקווה, מעל המצויים שדות משקים כאשר גם

 מים של הזרמה היא התהום מי לזיהום הגורמת אחרת דרך הגשמים. ממי יותר
דלק. כגון אחרים, נוזלים של או ביוב, כגון מזוהמים,

 בשתי אגורים התהום מי רוב בישראל. המים מתצרוכת 48%-כ מספקים התהום מי
החוף. ואקוות ההר אקוות :גדולות אקוות

 מימיה איכות על לשמור כדי בישראל. המים מתצרוכת כשליש מספקת הכינרת
 מהם חלק רבים, גורמים משפיעים הכינרת מי איכות על תחתון. אדום קו לה נקבע

האדם. לפעילות קשורים וחלק סבעיים
 מלוחים מעיינות מצויים ובשוליו האגם שבקרקעית מכך מושפעת המים מליחות

 תעלה נבנתה לאגם, המלח כניסת את להקסין כדי לאגם. זורמים שמימיהם
 מדיניות לאגם. כניסתם את ומונעת שבשוליים המלוחים המעיינות מי את המסיסה
 שיש בהשלכות התחשבות תוך נקבעת שבסביבתה ומהאקוות מהכינרת השאיבה
האגם. מי מליחות עלאלו ו לפעולות
 שינויים בה שחלים מאוד, מורכבת אקולוגית מערכת הוא האגם ביולוגית מבחינה
 לגידול הגורמים תנאים באגם שוררים בחורף שונים. גורמים בהשפעת עונתיים

 כמות בקיץ פרידיניום. בשם אצה של פריחה עקב בעיקר האצות, בכמות ניכר
זעירות. אצות ורובן מועסה האצות

 באגם. המים איכות ועל האקולוגית המערכת על רבה השפעה האדם לפעילות
 על להשלכותיו בהתאם הרשויות ידי על מבוקר והוא הדיג, ענף מפותח בכינרת

 מזהמים. להגיע עשויים הכינרת ומחופי הכינרת של ההיקוות מאגן האגם. מי איכות
 באגן הביוב הסדרת כגון שונות, פעולות הרשויות ותטנוק הסכנה את להפחית כדי

 מעמק כבול של סחף ומניעת האגם בחופי והפיתוח הנופש על פיקוח ההיקוות,
.החולה ׳אגמון טפרויק © החולה

 בהם, שזרמו השפירים המים כל נוצלו החוף, במישור בעיקר ישראל, מנחלי ברבים
 ותטננק האחרונות בשנים ביוב. לתעלות רבים במקרים הפכו הנחלים וערוצי

 המשך את מונעים הנחלים, ערוצי את מנקים זו במסגרת הנחלים. לשיקום פעולות
 את מאפשרות אלו פעולות .)קולחים כלל בדרך( מים מחדש בהם ומזרימים זיהומם

 מתוכננים המשוקמים הנחלים לאורך בעית.טה האקולוגית המערכת התאוששות
בע.טה בחיק ובילוי נופש שייעודם פארקים,



3 פרק

 עם ההתמודדות
בעיות המים

 יברחב רבים עמים של ונחלתם יומין עתיקת היא במים חסורהמ בעיית עם ההתמודדות
 ללכידת נפוצה כנולוגיהט 19-ה המאה לסוף עד המים בור היה ישראל בארץ העולם.

 את רבים במקרים היוו אלו ומים העילי, הרהנ מי התנקזו הבור תוך אל הגשמים. מי
 שנחפרו בארות בארץ מוצאים הבורות של לצידם לתושבים. העיקרי המים מקור

 השילוח נקבת כגון ממדים, אדירי קדומים מים ומפעלי מאוד קדומות בתקופות
 בעבר הפתרונות את סיפקו אלו כנולוגיותט ובמגידו. ורבחצ המים ומפעלי בירושלים

 לספקם. כנולוגיתטה היכולת םג גדלה ועמם הצרכים גדלו כיום הרחוק.
 הקשורות בעיות כיום, המים בעיות עם העיקריים ההתמודדות דרכי את נכיר זה בפרק

המים. לאיכות הקשורות ובעיות במים למחסור
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השתייה מי
 המים כל הציבור. בריאות על לשמירה הכרחי תנאי הם לשימוש בטוחים שתייה מי

 ממי הנדרשת באיכות להיות החוק פי על צריכים הביתית לצריכה בישראל המסופקים

 - המים מקורות של איכותם שתישמר לדאוג יש בטוחים, שתייה מי לקבל כדי שתייה.

 שהמים בטוחים להיות וכדי בכך, די אין אולם הקודם. בפרק בהרחבה עסקנו זה בנושא

 שהם לפני וטיפולים בדיקות המים עוברים לבריאות, המזיקים חומרים מכילים אינם

לצרכנים. מסופקים

במים הטיפול
 את לסכן שיכולים מרכיבים בהם שיימצאו אסור לשתייה, בטוחים יהיו שמים כדי

 אחרים, טפילים או חיידקים כגון מחלות, גורמי חיים יצורים הם סיכון גורמי הבריאות.

 גורמי עם להתמודדות כאמצעי המשמש העיקרי החיטוי חומר מזיקים. כימיים וחומרים

 המולקולות עם מתרכב כגז, למים מוחדר הכלור הכלור. הוא מיקרוביאליים מחלות
 של הכלרה כי מעריך, העולמי הבריאות ארגון למותם. וגורם היצורים, שבתאי האורגניות

 יחד. גם האנטיביוטיקה סוגי מכל אדם ח" יותר הצילה למים) כלור (הוספת השתייה מי

 בפרו שפרצה הרהכול מגפת הייתה הרההכל של חשיבותה את הממחישה דוגמה

המים. חיטוי מהפסקת כתוצאה ,1991ב-

 ריכוזים מכילים המים כאשר אולם יעילה, בצורה והנגיפים החיידקים את קוטל הכלור

 מזיקים חומרים ונוצרים הכלור, עם אלה חומרים מתרכבים אורגניים, חומרים של גבוהים
 הוכחו מהם וחלק רעילים, מהטריהלומתנים חלק ).THM( יםנטריהלומת הנקראים

 תקן אלה לחומרים נקבע ו990ב- אדם. בבני כמסרטנים וחשודים חיים בבעלי כמסרטנים

 גם מזיקה במים טריהלומתנים של נוכחות השתייה. במי לליטר מיקרוגרם 100 של מרבי
 אל גם להגיע עלולים והם והקולחים, השפכים באמצעות בה מתפזרים הם שכן לסביבה,

 אחרים, חיטוי באמצעי שימוש ידי על הטריהלומתנים היווצרות את למנוע ניתן התהום. מי

 יוצרים אינם אלה אמצעים מייננת. וקרינה סגולה אולטרה קרינה אוזון, חמצן, מי כגון

כלור. הוספת מעלות גבוהה עלותם אך לוואי, תוצרי
 החומר סינון היא הכלור, של הלוואי תוצרי היווצרות את להפחית שיכולה אחרת, דרך

 הכינרת, במי בשימוש בעיקר קיימת הבעיה בארץ הכלור. הוספת לפני מהמים האורגני

 חומרים גם מרחיק הסינון אורגניים. חומרים מצויים ואינם כמעט התהום שבמי מאחר

 שתייה, מי במערכות סינון מתקני כמה פועלים כיום במים. להיות שיכולים אחרים מזיקים

 הסינון מעיינות. מי לסינון מתקנים גם ומוקמים בכינרת, שמקורם מים המספקות
הגורמים חומרים, להם מוסיפים למסנן המים כניסת לפני חול. מסנני ידי על מתבצע



התמודדות עם בעיית המים :3 פרק

במסנן. להילכד שיכול בגודל לפתיתים להתלכד במים המרחפים לחומרים

 כמות נוכחות נמוך. במים ריכוזו כאשר פלואור, הוספת הוא השתייה במי נוסף טיפול

השן. בריאות ולשיפור עששת למניעת טוב כאמצעי נחשבת פלואור של מתאימה

הארצי המוביל במי הטיפול
 הכינרת במי בעיקר קיימת אורגניים חומרים מנוכחות כתוצאה המים עכירות בעיית

 וחיידקים. אצות ומרחפים, מומסים אורגניים בחומרים ומקורה

 הגעת עם פעולות: כמה נוקטים הארצי במוביל הכינרת מי עכירות את להפחית כדי

 שבו ראשון, למאגר המים נכנסים נטופה בית בעמק אשכול לאתר המוביל מי

 לפתיתים להתלכד המרחפים מהחומרים לחלק הגורמים חומרים, להם מוסיפים

 באמצעות ביולוגי טיפול מתבצע שבו שני, למאגר מועברים הצלולים המים ולשקוע.

 שני שונים. דגים הוכנסו למים האתר. מפעילי ידי על המבוקרת אקולוגית מערכת
 מאצות, ניזונים הם ניקיון". כ״עובדי משמשים גדול-ראש, וקרפיון הכסיף דג דגים, מיני

 של מהפרשות ניזונים אחרים דגים במים. המצויים הזעירים החיים ומבעלי מחלזונות

 מצליחים זו בשיטה במים. פירוק שעוברים החומרים ומשאר והקרפיון הכסיף דגי

המים. עכירות את עוד להקטין

 ניזון גדול-ראש קרפיון ניזון (טורף) לברק
 מזואופלנקטון קטנים מדגיגים

במאגר המתרבים

 (כסיף) הכסף קרפיון
מפיטופלנקטון ניזון

 ניזון העשב קרפיון
 חוטיות מאצות

טבולה וצמחייה

 ניזון אמנון
 צמודות מאצות

המאגר לדופנות

 ניזון (בורי) קיפון
 אורגני מחומר

במשקעים
 מזחלי ניזון מצוי קרפיון
 (כירונומידים) חרקים

בקרקעית

 ניזון שחור קרפיון
ומצדפות מחלזונות

 ומשקעים טין
אורגניים

הארצי המוביל במאגרי ביולוגי טיפול :3.1 איור
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 נעשה ראשוני היסו׳ כלור. תרכובות שתי באמצעות היסו׳ המים עוברים הבא בשלב
 נוסף והיסוי במהירות, המתנדף הזק מהסא שהוא דיאוקסיד, כלור באמצעות

 חרלא זמן. לאורך המים במערכת פעיל אך הלש חטאמ שהוא , דיאוקסידכלור באמצעות
ול.ח מסנני באמצעות סינון של תהליך גם, המים עוברים מכן

 נוספות, פעולות חרונותהא בשנים יםטנוק הארצי במוביל המים של דרכם בהמשך

 אגריםכמ המוביל הקמת בעת שנבנו המים מאגרי של כיסוי השאר, בין הכוללות,

ם.חיפתו

 עם המערב. במדינות מהמקובל גבוהה עדיין המוביל מי עכירות אלה פעולות למרות
 מי ו. יחידה הוא העכירות תקן )2001( וכיום בארץ העכירות תקני הוהמרו השנים

 לעמוד כדי עכירות. חידותי 1.2 הממוצעת ותםרועכי זה בתקן עומדים אינם המוביל

 הקמת נדרשת התקן, של נוספת ההמרה לאפשר ואף חוקב כיום הקבוע בתקן

 שנים כמה כבר דורשים המים במשק שונים גורמים המוביל. למי מרכזי סינון מתקן
 יוקם והוא להקמתו, המימון נמצא 2001 בסוף רק אך זה, מתקן של הקמתו את

הקרובות. בשנים

שאלות
איכותם? לשיפור המים מאגרי של הכיסוי גורם כיצד .1

 יתיםחמפ אשכול באתר המבוקרת האקולוגית המערכת באמצעות .2

זה? הומר "נעלם" לאן במים. האורגני חומרה כמות את

השתייה מי ניטור
 התברואה תנאי על חהמפק הבריאות, משרד בידי נתון השתייה מי בנושא הפיקוה

 י.חיטוה ובמתקני השתייה מי של לוקהחוה ההובלה במערכות ,דוחיםבקי
 של התברואתית איכותם - העם בריאות בתקנות מעוגנים השתייה מי איכות תקני

 המותרות המרביות הרמות מצוינות זה בהוק ).2000 התש"ס - משולב (נוסה שתייה מי

 ינהחמב נדרשות תכונות וכן השתייה, במי להימצא שיכולים הומרים עשרות של

 וקחב נקבעו ומריםח של שונות לקבוצות ורדיולוגית. כימית פיזיקלית, מיקרוביאלית,

 יותר גדולה בתכיפות לבצע יש מיקרוביאליות בדיקות למשל, שונות. בדיקה תדירויות
כבדות. מתכות ותחלנוכ בדיקות מאשר
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 וגורמים המקומיות הרשויות מקורות, (חברת המים ספקי באחריות הוא הבדיקות ביצוע

 על הפיקוח התקן. בדרישות העומדים מים רק לספק האחריות עליהם שמוטלת פרטיים),

המקומיות. הרשויות של והתברואה המים ומחלקות הבריאות משרד בידי נתון פעילותם

 מחקרים בעקבות לפעם, מפעם

 את להעלות רצון ומתוך חדשים

 התקנים מוחמרים השתייה, מי איכות

 לתקנים להשוותם מגמה וקיימת
 הברית, ובארצות באירופה הנהוגים

 מחמירים תקנים כלל בדרך שבהן

יותר.

השתייה במי מעבדה בדיקות ביצוע

הכרחי חובה ריכוז מותר מרבי ריכוז רצוי מרבי ריכוז במים המרכיב

מים ליטר 100-• חיידקים 3 קוליפורמים חיידקים

מים ליטר 100-• חיידקים 0  קוליפורמים חיידקים
צואתיים

לליטר מיליגרם 70 לליטר מיליגרם 50 חנקה

לליטר מיליגרם 100 טריהלומתנים

לליטר מיליגרם 0.001 בספית

לליטר מיליגרם 0.005 קדמיום

לליטר מיליגרם 600 לליטר מיליגרם 250 כלוריד

לליטר מיליגרם 200  פחמת (במות קשיות
)CaCO3 הסידן

9.5-6.5 8.5-7.0 )pH( הג^ה ערך

פלומטרית עבירות יח׳ 1 עכירות

לליטר מיליגרם 0.5-0.1 פעיל כלור

בחוק שקבועים בפי השתייה במי למרכיבים תקנים :3.1 סבלה
))2000 התש׳יס - משולב (נוסח שתייה מי של תברואית איכות - העם בריאות (תקנות
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שאלות
כדי עיליים, במים הנדרש לטיפול תהום במי הנדרש הטיפול בין השוו .1 *

השתייה. מי לאספקת להתאימם

 השתייה. מי בתקן שונים מדדים פעם מדי מריםחמו רונותחהא בשנים .2

 חלטההה קבלת בעת שבוןחב להביא המדיניות קובעי שעל השיקולים מהם

התקן? מרתחה על

מדוע? השתייה. מי איכות על רבה השפעה העכירות לתקן .3

השתייה? מי של כלור) (הוספת ההכלרה השיבות מה א. .4
יתם?חלהפ ניתן וכיצד ההכלרה בעקבות הנגרמים הנזקים מהם ב.

 בהם "מצא זאת ובכל השתייה מי בתקן יעמדו מים שבו מצב "תכן האם .5
זיהום?

הבאים: במקרים לנהוג מים ספק ויבחמ כיצד .6

לליסר מיליגרם 60 במים ההנקה ריכוז כאשר א.

לליסר מיליגרם 0.006 במים הקדמיום ריכוז כאשר ב.

לליסר מיליגרם 0.08 במים הכלור ריכוז כאשר ג.

ביתיים שפכים
 רוב הביוב. למערכת השימוש בתום זורמים בישראל המים צריכת כל מסך 20%ל- קרוב

 במים שנעשו השימושים מתוארים 3.3 באיור הביתית. המים מצריכת נוצרים השפכים
 ניקיון, לצורכי היה במים השימוש מרבית כי לראות, ניתן .ביתיים שפכים נוצרים שמהם

 בכמויות משתמשים אנו .סניטריים שפכים בשם גם הביתיים השפכים נקראים כן ועל

 נמצא, הגולמיים השפכים הרכב את ןחנב אם פסולת. לסלק כדי מים של מאוד גדולות

 מסרת ר.טלהיפ רוצים אנו שמהם פסולת תומרי הם 0.1% ורק מים מהם 99.9% כי

 נמנעים זו בדרך מהמים. הפסולת תומרי את להרהיק היא השפכים טיהור תהליכי
 יםרוהטהמ במים חוזר שימוש ומתאפשר מזוהמים, מים שיוצרים הסביבתיים המפגעים

 סורחהמ לצמצום שובותחה הדרכים תחא הוא יםחבקול שימוש .קולחים הנקראים
במים.

 ולכן הביתיים מהשפכים שונה הרכבם - תעשייתיים שפכים הם שפכים של חרא סוג

 שנוצרו דיםחמיו הומרים יקחשמר סיפול שעברו רחלא אלא הביוב, למערכת ימםרלהז אין

 עם יהורטה במכוני סיפול מאפשר שהרכבם לשפכים, אותם הופך זה סיפול במפעל.
 דחמיו סיהור מתקן להקים המפעל על אפשרי, אינו שהדבר במקרים הביתיים. השפכים

מייצר. שהוא לשפכים
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0.1% פסולת חומרי

99.9% מים

 - מטופלים שפכים
 מוזרמים הקולחים

6% לנחלים

 במערכת שפכים
 שאינם הביוב

1% מטופלים

 מגיעים שאינם שפכים
 הביוב למערכת

 בחקלאות) (בעיקר
79%

 - מטופלים שפכים
 משמשים הקולחים

14% בחקלאות

 2000 בשנת בישראל בשפכים הטיפול :3.3 אורהגולמיים השפכים הרכב :32 איר
הסביבה) לאיכות המשרד פי (על

 מוחזקים שבהם במקומות בעיקר הנוצרים ,חקלאיים שפנים הם שפכים של נוסף סו,

בנפרד. לטפל יש אלה בשפכים ,ם ובלולים. ברפתות כגון חיים, בעלי

משפכים יםעהנוב סביבתיים םפגעיומ בריאות סיכוני
 מאוד גבוהים ריכוזים קיימים הביתיים בשפכים רבים. מסוכנים חומרים מכילים שפכים

 גורמים מהם שרבים אחרים, ויצורים ווירוסים) חיידקים (כגון מיקרואורגניזמים של

 שהן כבדות, מתכות מכילים הביתיים) השפכים גם (ומעט התעשייה שפכי למחלות.

.רטנותמס שחלקן שונות ותרכובות נמוכים, בריכוזים גם רעילות
 לשתייה אלה במים השימוש את לפסול יכולים לאגמים או לנחלים המוזרמים שפכים

 נפגעת מזוהמים מים במקווי באיכותם. ולפגוע התהום למי לחלחל עלולים וגם חצהרול
ונופש. נוף כאתרי לשמש יכולים אינם הם לכך ובנוסף האקולוגית, המערכת

ביתיים שפכים בטיהור תהליכי
 תהליך בשפכים יתחיל לנהר, או לאגם שפכים יוזרמו אם - טבעיים טיהור יכתהלי

 אינם שהשפכים בתנאי זאת במים. המצויה המפרקים אוכלוסיית ידי על טבעי טיהור של

 האורגניים בחומרים המפרקים ישתמשו מתאימים, התנאים אם רעילים. חומרים מכילים

 רוב יהפכו מהמזון) האנרגיה (הפקת הנשימה ובתהליך בגופם, שייקלט כמזון שבשפכים
פשוטים. אנאורגניים לחומרים החומרים

 החומרים בריכוז חדה לעלייה מים למקווי השפכים חדירת גורמת התהליך בתחילת

 המפרקים אוכלוסיית ראשון בשלב גדלה כך עקב למפרקים. כמזון המשמשים האורגניים,

 זה במצב היעלמותו. כדי עד לקטון במים החמצן כמות עשויה קצר זמן ובתוך הארוביים,

 האורגניות התרכובות את לנצל שיכולים אנארוביים, לחיידקים מתאימים תנאים "ווצרו

).19 בעמ' דנו שבו איטרופקציה של תהליך (זהו חמצן בהעדר גם כמזון שבשפכים
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 האורגני ומרחה כמות תקטן המים, למקווי נוספים שפכים יוזרמו לא אם הזמן, במהלך

 במים וחיתפת במקביל תקטן. וכמותם מזון ותחפ יהיה האנארוביים יידקיםחל במים,

 את יאפשר זה מצב במים. ארוביים תנאים שוב יווצרו וכך חמצן, "צרו אשר אצות

 הארוביים התנאים חזרתה .ייעלמו הרעים ותחוהרי הארוביים, חיידקיםה של חזרתם

 יותר, יםחמפות יצורים של ולפעילותם חותםלהתפת מתאימים תנאים הזמן עם תאפשר
 במים האורגני חומרה ריכוז יורד מתקדם שהתהליך ככל דגים. גם כך ואחר סרטנים, כגון

משתפרת. ואיכותם

חר-פעמי באופן זוהםש מים במקווה וצח״ב חמצן ריכוז :3¥ איור

 ומותנה רב זמן נמשך האדם, התערבות ללא תרחשמ שתיארנו הטבעי הטיהור תהליך

 השפכים לטיהור השונות הטכנולוגיות המים. למקווה דשיםח שפכים מוזרמים שלא בכך
 אלו לתהליכים מתאימים תנאים יוצרות הן הטבעיים, הביולוגיים התהליכים את מנצלות

מהיר. בקצב התקדמותם את ומאפשרות

שאלות
 הטבעיים הטיהור תהליכי את ומסכם המתאר זרימה תרשים טטו סר ו.

הד-פעמי. באופן שפכים אליו שהוזרמו מים במקווה שיםרחהמת
עירוניים: שפכים אליו שיוזרמו בנהר המים לאיכות יקרה מה .2

הנהר. במעלה ההזרמה במקום א.

הנהר. במורד שונים במקומות ב.
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טיהור. של תהליך טבעי באופן עוברים מים למקווי המוזרמים שפכים .3
השפכים. לבעיית קבע פתרון להיות יכול אינו זה תהליך מדוע הסבירו

 הטיהור תהליכי את למנוע יכולים תעשייתיים בשפכים מרכיבים אילו .4
בשפכים? הביולוגיים

עיקריים: מרכיבים שלושה הגולמיים בשפכים - השפכים הרכב

 חיידקים, אורגניים, חומרים של שאריות חול, השאר בין הכוללים ,מוצקים חומרים •

 ממיינים המוצקים החומרים את .1וחרסיות ניקוי חומרי של מוצקות שאריות וירוסים,

גודלם: לפי

 במים לשקוע להם מאפשרת שמסתם מיקרומטר, 1 על העולה קוטר בעלי חלקיקים
 חלקיקים .מרחפים מוצקים נקראים בשעה), ס״מ 0.3מ- גבוהה (במהירות שקטים

.קולואידים נקראים מאוד נמוך שקיעתם וקצב יותר קטן שקוטרם

 וגזים מסיסות אורגניות תרכובות שונים, מלחים בעיקר הכוללים ,מומסים חומרים •
דו-חמצני. ופחמן חמצן כמו מסיסים,

שמנים. כמו ,במים מתערבבים שאיבם בוזלים •
 שמתאר הצח״ב הוא הראשון השפכים. איכות את המתארים חשובים מדדים שני קיימים

 הוא בארץ הגולמיים השפכים של הממוצע הצח״ב במים. האורגני החומר כמות את

הממוצע וערכו ),tss( המרחפים המוצקים ריכוז הוא השני המדד לליטר. מיליגרם 400כ-

שפכים

מאוד. קטנים וסלע קרקע חלקיקי - חרסיות
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 האופייני הריכוזים טווח מוצג הבאה בטבלה לליטר. מיליגרם 450כ- הגולמיים בשפכים

 להפחית צריך השפכים טיהור בתהליך גולמיים. בשפכים נוספים ומדדים אלה מדדים של

 מיליגרם 20 צח״ב הוא קולחים למי הבריאות משרד של התקן אלה. ערכים האפשר ככל

לליטר. מיליגרם 30 מרחפים ומוצקים לליטר

ממוצע ריכוז
לליטר) (מיליגרם

ריכוזים* טווח
לליטר) (מיליגרם

מרכיב

400 600-280 BOD צח״ב

1800-600 COD צח״כ

450 580-250 TSS מרחפים חומרים

120-40 )1א1-(כ חנקן תרכובות

18-5 )ק-(כ זרחן תרכובות

500-120 כלורידים

6x108-107
מ״ל) 100-ל (יחידות

קוליפורמים חיידקים
צואתיים

 תעשייתיים. שפכים ,ם נמחלים הביתיים שבשפכים מכיוון קיים הרחב הריכוזים טווח *
השפכים. הרכב משתנה התעשייתיים, השפכים של המשתנה לאופיים בהתאם

גולמ״ם בשפכים עיקריים מרכיבים :3.2 סבלה
 איכות בתחום לאומית עדיפות 'סדרי בתוך וקולחים, ביוב פי ©על

)1999 נאמן שמואל מוסד הסביבה'

 שלבים: ארבעה כוללים הטיהור תהליכי - בשפכים לטיפול טכנולוגיות
 וקרשים. פלסטיק שקיות כמו גדולים, גופים הרחקת - טיפול קדם

 שיקוע לבריכות השפכים הזרמת ידי על המרחפים החומרים הרחקת - ראשוני טיפול

תנועה. ללא עומדים המים שבהן
 המוצקים והפרדת חיידקים ידי על שבשפכים האורגני החומר פירוק - שניוני טיפול

מהמים. זה בשלב שנוצרו
איכותם. לשיפור נוסף וטיפול הקולחים חיטוי - שלישוני טיפול

 טכנולוגיות ישנן מהשלבים. אחד בכל שונים באמצעים משתמשים שונות בטכנולוגיות
 לחסוך כדי השלישוני, הטיפול על מוותרים ולעתים הטיפולים, כל את מבצעים אין שבהן

בעלויות.

משופעלת. ובוצה חמצון, בריכות עיקריות: טכנולוגיות בשתי השפכים מטופלים בארץ
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 מן מרחיקים שבו קדם-טיפול בתחילה מתבצע החמצון בבריכות - חמצון בריכות

 בשיטה למטמנות. ומסולקים נאספים אלה גופים .1מגובים באמצעות גדולים גופים המים
 המתבצע השניוני, הטיפול לשלב ישר עוברים והמים ראשוני, טיפול מבצעים אין זו

 לבריכה מבריכה וברצף באיטיות זורמים השפכים פתוחות. בריכות שלוש של במערכת
 של השהייה שזמן כך, בנויים לבריכה מבריכה ההולכה וקווי הבריכות הכבידה. בכוח

בריכה. בכל המתקיים התהליך להשלמת הדרוש לזמן יתאים בריכה בכל השפכים

גולמיים שפכים

1 ר ׳--------------------------׳--------------------------׳---------------------------xר
טיפול קדם אנארובית בריכה ארובית בריכה ליטוש בריכת

I
קולחים

חמצון בריכות באמצעות שפכים טיהור :3.5 איור

 השפכים זורמים ואליה מטרים, 7-3 שעומקה ארוביתנא בריכה היא הראשונה הבריכה

 פירוק תהליכי בה ומתרחשים מאוד, גבוה זו בבריכה האורגניים החומרים ריכוז הגולמיים.

 של ירידה ישנה זה זמן ובפרק ימים, 5 עד הוא בבריכה השפכים שהיית זמן אנארוביים.

 המרחפים. המוצקים בכמות 60%כ- של וירידה האורגניים החומרים בכמות 50%כ-

 הוא זו בבריכה השהייה זמן מטרים. 3-1 שעומקה רוביתנא בריכה היא השנייה הבריכה

 הפוטוסינתזה בתהליך מייצרות האצות אצות. בבריכה מתפתחות שבמהלכם יום, 20כ-
 פחמן הנשימה בתהליך פולטים החיידקים הארוביים. החיידקים את שמשמש חמצן

 הדו- הפחמן אנאורגניים. חומרים ולשחרור האורגני החומר לפירוק וגורמים דו-חמצני,

 לחיידקיים האצות בין מתקיימים כך האצות. את משמשים האנאורגניים והחומרים חמצני

 בפני וריכוזו ביותר נמרצת בבריכה החמצן יצירת היום במשך הדדיות. של גומלין יחסי

 החמצן "צור מאוד קטן הלילה בשעות הרוויה. לריכוז ביחס 300%לכ- מגיע המים

 אנארוביים. תנאים בבריכה להיווצר יכולים הזריחה ולקראת הפוטוסינתזה, בתהליך

 התחתונים הס״מ 50ב- כלל בדרך שוררים המים, לפני קרוב מתרכזות שהאצות מכיוון

אלה בתנאים שכן רצוי, מצב זהו היממה. שעות בכל אנארוביים תנאים הבריכה של

דרכם. עוברים והמים סנטימטרים, כמה ביניהם שהמרווח ברזל מוטות - מגובים
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 אלו חיידקיםה הבריכה. של התהתון לקהחב דביטריפיקציה חיידקי ביעילות לפעול יכולים

 )N2( נקןח לאוויר רריםחמש וכך ),NO־2( והנקית )NO־3( הנקה ),NH3( אמוניה מפרקים
מזיק. שאינו

 הגולמיים. בשפכים שהיה מזה 95%בכ- הצה״ב קטן הארובית מהבריכה שיוצאים במים

 וחשהתפת אצות הם המוצקים רוב זה ובשלב ,90%ב- קטן פיםחהמר המוצקים ריכוז

 את ולשפר סינון, ידי על יקחלהר ניתן האצות את הגולמי. בביוב שהיו מוצקים ולא במים,
לליטר. מיליגרם 30ל- קטן פיםחהמר המוצקים ריכוז שבו למצב עד המים איכות

ארובית חמצון בבריכת עיקריים תהליכים :3.6 איר

חמצון בריכת
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 העיקרית המטרה מטר. עד מטר כחצי ועומקה ,ליטוש בריכת נקראת השלישית הבריכה

 האמוניה ושל האורגניים החומרים כמות של נוספת הפחתה לאפשר היא זו בריכה של

 חיידקי של מוגברת פעילות המאפשרים תנאים, קיימים בבריכה שבמים. יטרוהניט

 שנוכחותו לניטרט, רעילים, שהם וניטריט, אמוניה הופכים אלה חיידקים .ניטריפיקציה

כשבוע. זו בבריכה שוהים המים פחות. מזיקה במים

 חשש עדיין קיים נמוך, בהם האורגני שהעומס אף על קולחים. מתקבלים התהליך בגמר
 זה שלב בכלור. כלל בדרך משתמשים להשמידם כדי פתוגניים. חיידקים של מנוכחותם

 מים במאגרי אותם לאגם או לנחלים להזרים ניתן הקולחים את השלישוני. הטיפול הוא

בחקלאות. להשקיה המשמשים

■ צח״ב
■ מרחפים מוצקים

 ומוצקים צח״ב ריכוז :3.7 איור
 בשלבים מרחפים
 טיהור של השונים
 בבריכות שפכים
האנארובי הארוביחמצון

 מקומות ישנם הזה. באופן בדיוק התהליך מתבצע המקומות בכל לא כי לציין, חשוב

 כדי האנארובית, הבריכה מבניית נמנעים לעתים הבריכות. שלוש כל קיימות לא שבהם

 בריכת את בונים לא בעלויות, לחסוך כדי אחרים, במקרים באזור. ריח מפגעי למנוע
 מייצרת. שהיא הקולחים איכות גם יורדת שלמה אינה המערכת שכאשר מובן הליטוש.

 המחדירים מאווררים בהן מוסיפים הארוביות, בבריכות התהליך את לזרז כדי לעתים,

יורד. החמצן ריכוז כאשר הלילה, בשעות אוויר למים

 והפעלתן הקמתן שעלות בכך הוא העיקרי היתרון יתרונות. כמה חמצון בבריכות לשימוש

 נדרש ולא רב אדם בכוח צורך אין מועט, הוא הבריכות להפעלת השוטף הטיפול זולה.

 גדולים, שטחים תופסים שהמתקנים הוא ביותר הגדול החיסרון בתהליך. באנרגיה שימוש

 התהליך יעילות כן, כמו ריח. למפגעי חשש יש ליישובים סמוך ממוקמים הם ואם
ומעוננים. קרים הימים כאשר החורף, בתקופת לרדת עשויה החמצון בבריכות
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 התהליך (כל גבוהה במהירות השפכים מטוהרים זו בשיטה - משופעלת בוצה

 ביולוגיים. ותהליכים פיזיקליים תהליכים משולבים בתהליך מיממה). פהות תוך מסתיים
הבא. האיור באמצעות ההסבר אהר עקבו

המשופעלת הבוצה בשיטת שפכים טיהור תהליך :3.8 ר1’א

 השפכים ראשוני. טיפול מתבצע מצוןחה שבבריכות לזה דומה קדם-טיפול לאהר

 תערובת ויוצרים לקרקעית פיםחהמר ומריםחה שוקעים שבהם שיקוע, לאגני מוזרמים
 כעבור השמנוניים. ומריםחה ומצטברים צפים המים פני ועל ,בוצה הנקראת סמיכה

 הצפים ומריםחה את יקיםחמר בדרך כאשר השניוני, לטיפול המים מוזרמים כשעתיים

 לעיכול במכלים לטיפול מועברת בקרקעית שנוצרה הבוצה למטמנה. אותם ומסלקים
 במים הצה״ב יורד זה שלב של בסיומו ).96 בעמוד בהמשך ראו הבוצה עיכול (על בוצה
 הגולמיים. בשפכים ריכוזם לעומת ,60%בכ- פיםחהמר המוצקים וכלל 50%בכ-

 פועלים שבהן אוורור, לבריכות מוזרמים המים הביולוגי. הטיפול מתבצע השניוני בטיפול

 מצן.ח של גבוה ריכוז על ושומרים אוויר למים המהדירים (ראקטורים), גדולים מאווררים

 ומרחה את ולנצל חלהתפת ארוביים יידקיםחל מאפשרים בהמצן העל-רוויה תנאי

 החומרמ גדול לקח נהפך יידקיםחה של הנשימה תהליך באמצעות כמזון. שבמים האורגני

 את ולייעל יידקיםחה אוכלוסיית את להגדיל כדי ולמים. דו-המצני מןחלפ שבמים האורגני

 בהמשך). (ראו ההצללה במכלי הנוצרת בבוצה המים את הזה בשלב מעשירים התהליך,
 ומרחמה הניזונים ההיידקים .פעילה) (בוצה משופעלת' 'בוצה התהליך של שמו מכאן

במים. פיםחהמר דקיםחייה גושי ליצור התהליך של זה בשלב נוטים האורגני

זה במכל הצללה. מכל הנקרא למכל, המים מועברים שעות 15-10כ- של שהייה חרלא



ההתמודדויות עם בעיות המים :3 פרק

 הנותרים המים בוצה. ויוצרים לקרקעית שוקעים החיידקים שיצרו והגושים עומדים, המים

 מהחומרים 5%מ- פחות המכילים קולחים, הם החיידקים שקיעת לאחר ההצללה במכל

 ובה ההצללה במכל ששקעה מהבוצה כמחצית המקוריים. בשפכים שהיו האורגניים

 בשלב שתואר כפי מים, טיהור של נוסף לסבב האוורור לבריכת מוחזרת החיידקים
.בוצהה לעיכול למכלים מועברת הבוצה שאר הקודם.

אוורור בריכות

 נותרו שלא להבטיח כדי חיטוי, של תהליך המים עוברים שלישוני) (טיפול הסופי בשלב

 בכלור, להשתמש מקובל זה בתהליך גם החמצון בבריכות כמו פתוגניים. חיידקים במים

דרכים גם קיימות כי אם
 במפעל למשל כך אחרות.

 שפכי את המטהר השפד״ן,

 המים את מטהרים דן, גוש
 לאקוות החדרתם ידי על

 כשנה כעבור יבנה. בחולות

 באיכות מים מתקבלים

 מהאקוות הנשאבים גבוהה,
בנגב. לחקלאות ומסופקים

הצללה מכל
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הצללה במכלי במקום במסננים שימוש ־ הטיהור בתהליך חידוש
 במכל השקיעה שלעתים היא המשופעלת הבוצה בתהליך הנפוצות הבעיות אחת

 במכלי נוצרים שלא היא לכך הסיבה כלל בדרך ביעילות. מתבצעת אינה ההצללה

 יכולה זו תופעה במהירות. לשקוע שיכולים מספיק גדולים חיידקים גושי האוורור

 מבנה בעלי חיידקים בשפכים מתאקלמים הטיהור בתהליך כאשר למשל, להתרחש,

 ההצללה למכל המגיעים מהחיידקים חלק מכך כתוצאה לצוף. להם שגורם חוטי

יורדת. במכל הנוצרת הקולחים ואיכות שוקעים אינם
 במכל במקום במסננים משתמשים שבה חדישה טכנולוגיה פותחה האחרונות בשנים

 את העוצרת מסננים, מערכת דרך מוזרמים האוורור ממכלי שיוצאים המים הצללה.
 קולחים באמצעותה לקבל וניתן מאוד, גבוהה התהליך יעילות המרחפים. המוצקים

 לליטר). מיליגרם 1 מרחפים מוצקים לליטר, מיליגרם 2-1 (צח״ב גבוהה באיכות
 ליישמה האפשרות נבדקת כעת בארץ. זו בשיטה שימוש נעשה לא )2001( כה עד

ירושלים. באזור להיבנות שעומדים החדשים הטיהור ממכוני באחד

שאלות
 כאשר השפכים, טיהור בתהליך הנוצרים הקולחים של לצח״ב קורה מה .1

שוקעים? שאינם חיידקים בשפכים מתאקלמים
ואיזו הצללה במכל קולחים להשגת מנוצלת פיזיקלית תופעה איזו א. .2

במסננים?

יותר? וזולה פשוטה לדעתכם שיטה איזו ב.

 הבוצה הבוצה. לעיכול למכלים הטיהור בתהליך שנוצרת הבוצה מועברת שציינו, כפי

 מכיל והוא אורגני שרובו מוצק, חומר 5%וכ- מים 95%כ- מכילה זה לשלב שנכנסת
פתוגניים. ונגיפים חיידקים

 מכן ולאחר המים רוב את מהבוצה סוחטים הבוצה עיכול של בתהליך הראשון בשלב

 האנארוביים המפרקים אנארוביים. בהם שהתנאים סגורים, למכלים אותה מכניסים
 גז של גדולה כמות השאר בין יוצרים שלהם הנשימה ובתהליכי כמזון, בבוצה משתמשים

 הדבר חשמל. להפקת גנרטורים להפעלת אנרגיה כמקור לשמש יכול זה גז ).CH4( מתן
 תצרוכת למחצית מעל לספק יכול המיוצר והחשמל רבים, טיהור במכוני נעשה

הבוצה עיכול מכלי של לחימום היא האנרגיה מצריכת חלק הטיהור. מכון של החשמל
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האוורור

משופעלת' 'בוצה בתהליך השונים בשלבים מרחפים ומוצקים צח״ב ריכוז :3.9 איוו־

 תנאי המפרקים. לפעילות האופטימלית הטמפרטורה שהיא ,38°C של לטמפרטורה

 בתום מתים. והם הפתוגניים היצורים למרבית טובים אינם הבוצה עיכול במכלי ההיים

 המהווים המים את סוהטים מכונות ובעזרת שנותרה, הבוצה את מוציאים שבועות 8-6כ-
.מיוצבת בוצה נקראת העיכול תהליך את שעברה בוצה מנפהה. 75%כ-

 התהליך, בתהילת שהייתה מזו 50%בכ- קטנה האורגני ההומר כמות המיוצבת בבוצה

 גדולות כמויות מכילה המיוצבת הבוצה אנארובי. לפירוק קשים בה הנותרים וההומרים

 שאינם הקלאיים לגידולים כדשן בה להשתמש וניתן וזרהות), (הנקות הזנה הומרי של

 על ההקלאיים, הגידולים סוגי לכל הבוצה את ולהתאים נוסף שלב לבצע אפשר למאכל.

 או )70°0ל- הבוצה (הימום פסטור באמצעות שנותרו הפתוגניים היצורים השמדת ידי
כימיים. בהומרים טיפול

 מערבבים .קומפוסט הנקרא דשן להכין היא מיוצבת בבוצה לשימוש אהרת אפשרות

 כמה כל הופכים אותן בערמות, התערובת את ועורמים עצים בגזרי המיוצבת הבוצה את

 הומרים לפרק ממשיכים והמפרקים המים, את סופהים העץ גזרי מכונות. בעזרת ימים

 הערמות טמפרטורת את מעלים המפרקים של הנשימה תהליכי שבתערובת. אורגניים
 בהומרי עשיר זה בתהליך המתקבל הדשן הפתוגניים. היצורים מושמדים וכך ,60°0ל- עד

 בהרהבה לקרוא תוכלו קומפוסט "צור (על ההקלאיים הגידולים למרבית ומתאים הזנה,

).255 בעמ'
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בוצה עיכול מכל

 מתקני המקימות הרשויות ידי על המועדף התהליך כיום הוא המשופעלת הבוצה תהליך

 של שטחם יחסית, מהיר השפכים טיהור השיטה: של יתרונותיה חדשים. טיהור
 של העיקריים החסרונות קטנה. תפקודם על האוויר מזג והשפעות קטן, המתקנים

 רבה באנרגיה שימוש דורש התהליך גבוהה, והפעלתם המתקנים הקמת עלות השיטה:

 המתקנים לתחזוקת רב אדם כוח ונדרש ועוד), בוצה חימום משאבות, מאווררים, (הפעלת

והפעלתם.

קולחיםב שימוש
 ותגדל תלך זו וכמות קולחים מלמ״ק 400כ- שנה מדי נוצרים בישראל הטיהור במכוני

 המים להיצע ניכרת תוספת הוא בקולחים השימוש באוכלוסייה. הגידול עם הבאות בשנים

 גדול חלק הקולחים יספקו הבאות לשנים המים משק בתכנון ).34 עמ' 2.1 (טבלה

 חלק יספקו כך בעקבות שייחסכו השפירים המים ).40%מ- (יותר החקלאית מהצריכה
העירוני. במגזר הגדל מהביקוש

 החקלאית בתוצרת המשתמשים של חשיפתם הוא בקולחים בהשקיה העיקרי הסיכון
 גבוהה. באיכות להיות הקולחים על זו סכנה למנוע כדי למחלות. בהשקיה העוסקים ושל

 כדי אדום, בצבע הקולחים צינורות צביעת כמו נוספים, זהירות אמצעי גם לנקוט יש

 לדאוג יש נמוכה, שאיכותם בקולחים משתמשים כאשר במגע. אתם הבאים את להזהיר

מגורים. מאזורי רחוקים יהיו המושקים שהשדות לכך
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הבאה. בטבלה לראות שניתן כפי שונות, קולחים איכויות נדרשות שונים לגידולים

 הנאכלים ירקות
 ,נים בישול, ללא

ציבוריים

 נשירים, פרי עצי
 לאחר הנאכלים ירקות

2ירק חגורות בישול,

 זיתים, ירוק, מרעה
 בננות, הדרים, בוטנים,

1וכדומה שקדים

 מספוא כותנה,
 זרעים, יבש,
1ויער בתה השקיית

15 35 5 60 מ״ג/ליטר צח״ב

10 30 - 50  מרחפים חומרים
מ״ג/ליטר

12מ- פחות 250מ- פחות - -  קוליפורמים חיידקים
מיליליטר 100ב-

אספלט. ומדרכי מרורים מאזורי מסר 300 של מינימלי במרחק להיות חייב המושקה השטח 1
מהקרקע. פרי להרים ואין הקטיף, לפני שבועיים לפחות להפסק חייבת ההשקה 2

להשקיה קולחים איכות :3.3 סבלה
)1999 נאמן שמואל מוסד הסביבה' איכות בתחום לאומית עדיפות 'סדרי בתוך וקולחים, ביוב פי (על

 בישראל הקולחים של מליחותם בחשבון. להביא שיש נוסף גורם היא הקולחים מליחות

 לכן בממוצע. לליטר כלוריד מיליגרם 300כ- הבשר), הכשרת בשל השאר (בין גבוהה היא

 והחלחול טובה היא הקרקעות שטיפת שבהם בשדות להיעשות צריך בקולחים השימוש

 שמעל באזורים בקולחים מהשקיה להימנע רבים מומחים מציעים לכן קטן. התהום למי
גדול. התהום למי ההשקיה מי של והחלחול חוליות הן הקרקעות שבהם החוף, לאקוות

שאלות
 בתיאור מרכזיים מדדים הם במים המרחפים החומרים וריכוז הצח״ב .1

מדוע. הסבירו שפכים, של איכותם

 לעומת מטרים. 3ל- מוגבל הארובית הבריכה של עומקה חמצון בבריכות .2
מדוע. הסבירו מוגבל. אינו האנארובית הבריכה של עומקה זאת

החמצון? בבריכות בחמצן "על-רוויה" של מצב נוצר היום בשעות מדוע .3
מעוננים? ובימים קרים בימים השפכים טיהור יעילות יורדת מדוע .4

 הצפויה החמצן רמת את בו וסרטטו הבא שבעמוד התרשים את העתיקו .5

היממה: במהלך הארובית הבריכה של העילי בחלקה

קיצי ביום א.

ומעונן קר חורפי ביום ב.
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נמוכה--------------------------!--------------------------!
צהרים חצות צהרים

 חמצון מבריכות המתקבלים הקולה׳□ איכות תושפע לדעתכם כיצד .6

הבאים: במקרים

האנארובית. הבריכה בלי פועלות הבריכות א.

הליטוש. בריכת בלי פועלות הבריכות ב.

תעשייה. שפכי מגיעים לבריכות ג.

רצופים. ימים 4 במשך ומעונן קר האוויר מזג ד.

מדוע? מאוד. קצר משופעלת בוצה באמצעות השפכים טיהור תהליך .7

 משופעלת בוצה באמצעות השפכים טיהור תהליך את מבצעים אין כאשר .8
 אהד בכל הדבר קורה מדוע הסבירו ים.חהקול איכות יורדת כנדרש,

הבאים: מהמקרים
ראשוני. טיפול מתבצע לא א.
(המאווררים). הראקטורים פעולת את המשתקת תקלה שתחמתר ב.

האוורור. לבריכות ההצללה ממכל בוצה זרתחמו לא ג.

ההצללה. במכל השהייה זמן את מקצרים ד.

בבוצה? לטפל השוב מדוע א. .9
בבוצה? השימוש אפשרויות מהן ב.

ביותר? הטובה יםחהקול איכות נדרשת צרכים לאילו .3.3 בטבלה עיינו סו.

מדוע. הסבירו

ים?חבקול השימוש יתרונות מהם א. וו.
יתם?חלהפ ניתן וכיצד יםחבקול השימוש חסרונות מהם ב.

 בבריכות פיםרחמ ובמוצקים בצה״ב השינויים מתוארים 3.9ו- 3.7 באיורים .12

 את אלה איורים באמצעות השוו משופעלת. בוצה של ובתהליך מצוןח

השיטות. בשתי הטיהור תהליך יעילות
הטיהור? תהליך את שמבצעים יידקיםחה השפכים למי "הגיעו" מהיכן .13
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תעשייתיים שפכים

השפכים הרכב
 עיקריות: קבוצות לכמה התעשייה בשפכי הנוצרים המזהמים את לחלק ניתן

 מתכת במפעלי בעיקר נוצרים כבדות מתכות המכילים שפכים - כבדות מתכות

 הימצאותן ולכן רעילות, הן הכבדות המתכות הכבדה. בתעשייה שונים "צור ובתהליכי

 השפכים לטיהור המכונים של לפעולתם ולהפריע לשימוש המים את לפסול עשויה במים
 כמויות המכילים שפכים נוצרים מתכות בציפוי העוסקים במפעלים למשל, כך הביתיים.

 לפסול כדי התהום למי המגיע קדמיום של ק״ג 1ב- די קדמיום. המתכת של קטנות

 שנה. במשך בישראל קטנה עיר שצורכת כמות שתייה, מי של מ״ק 200,000 לשימוש
 תעשיית כגון הכימיות, בתעשיות ובעיקר שונות, בתעשיות - ורגנייםא מזהמים

 שחלק אורגניים, חומרים המכילים שפכים נוצרים ההדברה, וחומרי התרופות הצבעים,

 העומס אך רעילים, שאינם שפכים נוצרים המזון בתעשיות ומסרטנים. רעילים מהם
 אלה שפכים של הזרמה ולכן הביתיים, השפכים של מזה בהרבה גדול בהם האורגני

 מפעל לדוגמה, הטיהור. מכוני של פעולתם לשיבוש לגרום יכולה הרגילה הביוב למערכת

 של הכולל האורגני לעומס שווה בהם האורגני שהעומס שפכים, לייצר יכול חלב לתוצרת

תושבים. 100,000 בת עיר שפכי
 ככל להקטין חייבים המים, למשק הקולחים של התרומה חשיבות בשל - מלחים

 ומפעלי משחטות יוצרים זה בתחום מיוחדת בעיה בשפכים. המלחים כמות את האפשר
 הכשרת בתהליך מלח של גדולות בכמויות משתמשים אשר בבשר, המטפלים מזון

הבשר.

הטיפול דרכי
 עבורם נדרש ולכן הביתיים, השפכים מהרכב שונה התעשייתיים השפכים של הרכבם

 היווצרות לצמצום לפעול דרכים: בשתי התעשייה בשפכי לטפל ניתן מיוחד. טיפול

שנוצרים. השפכים לטיהור ולפעול השפכים

 וכך הייצור תהליכי את לשנות אפשר רבים במקרים - השפכים היווצרות צמצום

 לדוגמה, הייצור. בעלויות גם לחסוך השינוי עשוי לעתים השפכים. היווצרות את להפחית
 הייצור, בתהליך שנוצרת קאוסטית סודה מפרידים והמזון הטקסטיל בתעשיות

 והן בעלויות שחוסך למפעל הן יתרון זו לשיטה בתהליך. חוזר שימוש בה ומשתמשים
 משום קשה, השפכים היווצרות לצמצום השיטות של "שומם זאת, עם לסביבה.

מורכבות. טכנולוגיות בבעיות כרוך הייצור בתהליכי השינוי רבים שבמקרים
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 שונה, בדרך לטפל יש תעשייה בשפכי הזיהום ממרכיבי אחד בכל - השפכים טיהור

 בנותל יש כך לצורך השפכים. אידוי היא מקובלת טכנולוגיה שונות. טכנולוגיות וקיימות

 בעוד מתאדים, הזמן ועם לתוכן מוזרמים השפכים אטומה. שקרקעיתן פתוחות בריכות
 טיפול לטפל ניתן אורגניים בשפכים הבריכה. בקרקעית מצטברים במים שהיו שהחומרים

 גבוהה שמליחותם שפכים הביתיים. בשפכים לטיפול בדומה חיידקים, באמצעות ביולוגי

 להשתמש ניתן מהים הרחוקים במקומות לים. להזרים ניתן מסוכנים חומרים בהם ואין

אידוי. בבריכות

 לאתר להרחיקה ויש ומסוכן רעיל הרכבה רבים שבמקרים בוצה, נוצרת התהליכים ברוב

מסוכנת. בפסולת לטיפול

 הרשויות מתקשות רבים במקרים ולכן מאוד, גבוהות הן תעשייה בשפכי הטיפול עלויות

 להיעשות יכול זה בתחום המצב שיפור בשפכים. הטיפול את המפעלים על לאכוף

 חוקים של והאכיפה המודעות והגברת מתקדמות טיפול טכנולוגיות פיתוח באמצעות

סביבתיים.

תעשייה בשפכי לטיפול מתקן
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אורגניים תעשייתיים בשפכים מיוחד טיפול - חרוזים
 החיידקים אוכלוסיית מציאת היא אורגניים בשפכים בטיפול המרכזיות הבעיות אחת

 החיידקים שפעילות כך מתאימים, בתנאים והחזקתה שפכים של סוג לכל המיוחדת

יעילה. תהיה

 שבהם מיוחד, מחומר חרוזים על מתבססת בישראל, שפותחה חדישה טיפול שיטת
 לסוג המיוחדים החיידקים של בתרבית טובלים החרוזים את מאוד. צרים נקבים

 החיידקים לשפכים. החרוזים את מכניסים מכן ולאחר לטפל, רוצים שבו השפכים

 שניזונים אחרים יצורים שכן הפרעה, ללא בהם מתרבים הצרים לנקבים שחדרו

בחרוזים. לנקבים לחדור מכדי גדולים אלה מחיידקים

 כל שכן עצמם, בשפכים לאתר כלל בדרך ניתן תהליך לכל המיוחדים החיידקים את

 השפכים את ש׳מכירה' חיידקים אוכלוסיית של התפתחות מעודד שפכים של הרכב

למזונה. כמקור בו ומשתמשת

שאלות
 שפכים של מסוים סוג לטיהור המתאימים חיידקים לאיתור שיטה הציעו ו.

תעשייתים.

חקלאיים שפכים
 ולולים. רפתות כגון חיים, בעלי מגדלים שבהם במקומות בעיקר נוצרים חקלאיים שפכים

 חיידקים וגם חנקניות תרכובות מכילים הם מאוד. גבוה האורגני העומס אלה בשפכים

 תושבים. ו00.000 בת לעיר הדומה בהיקף שפכים מייצר פרות 5.000 של עדר פתוגניים.

 נכון תכנון לסביבה. החקלאי הביוב הזרמת את למנוע חשוב כמה עד מבהירה זו דוגמה

 הנזק את רבה במידה למנוע יכול החיים בעלי מוחזקים שבו באזור הניקוז מערך של

לסביבה.
 לולים רפתות, עבור מתקנים לתכנן יש הסביבה לאיכות המשרד של התקנות פי על

 מינימלי מרחק נקבע כן כמו בהם. הנוצר הזבל את ישטפו לא הגשמים שמי כך ודירים,

מגורים. ואזורי מים מקורות לבין ודירים לולים רפתות, בין
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שאלות
מייצרים? שהם השפכים את לטהר תעשייה מפעלי על לאכוף ניתן כיצד ו.
 לטיהור אידוי בבריכות להשתמש כשבוחרים להתמודד יש בעיות אילו עם .2

תעשייתיים? שפכים
 בלתי אורגניים חומרים המכילים תעשייתיים שפכים להזרים ורסא מדוע .3

הרגילה? הביוב לרשת מחלבות) שפכי (כגון רעילים

יטופלו? לא הכינרת באזור חקלאיים שפכים אם לקרות יכול מה .4

שיטפונות מי איגום
 ניתן לים. האכזב בנחלי הזורם עילי לנגר גשמים מי של גדולות כמויות הופכות שנה מדי

 לבנות יש כך לשם בהם. ולהשתמש במאגרים אותם לאגם האלה, מהמים חלק ללכוד

 ובאחרים ישיר, באופן במים משתמשים מהמאגרים בחלק הנחלים. בערוצי טכרים

 באזור קידוחים באמצעות אותם מפיקים כך ואחר התהום, למי לחלחל למים מאפשרים

החלחול.

 מלמ״ק 50כ- 2000ה- שנות בראשית המים למשק הוטיפה השיטפונות מי לכידת

 את להגדיל שניתן מעריכים הצריכה. מכלל 3%כ- היוותה זו כמות שנה. מדי בממוצע

 דורשת הקמתם חדשים. מאגרים הקמת ידי על מלמ״ק 80לכ- זה ממקור המים כמות

 תוטפת הארץ. במרכז בעיקר כמאגרים, שישמשו שטחים איתור של בעיה וישנה מימון,
המים. במשק החטרות המים לכמויות ביחט קטנה הכמות אך חשובה, השיטפונות מי

מנשה מרמת הנגר מי לאיגום מנשה נחלי לעמפ
 גשם מ״מ 600כ- בו ויורדים גשום האזור לבנימינה. ממזרח שוכנת מנשה רמת

 של חלחול כמעט מאפשרים שאינם קירטון, טלעי בעיקר הם באזור הטלעים בשנה,

 השיטפונות מי לכידת ממפעלי אחד 60ה- בשנות כבר באזור נבנה כך משום מים.
 העיר לצריכת השווה כמות מים, מלמ״ק ו2כ- שנה מדי המפיק בארץ, הגדולים

נתניה.

 האזור בנחלי מתקנים. כמה של מערכת באמצעות מתבצעת השיטפונות מי תפיטת

 המזרימה מרכזית לתעלה תעלות בכמה המים את שמטים טכרים, הוקמו

שכן חשובה, זו פעולה שבמים. הטחף שוקע זה במאגר שיקוע. למאגר אותם
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 החלחול בשדות הסחף הצטברות

 ממאגר לסתימתם. לגרום יכולה

 לשדות המים מוזרמים השיקוע

 למי מוחדרים הם ושם החלחול,
 קידוחים, פזורים באזור התהום.

 שאיכותם המים, את המפיקים

 אותם ומספקים מאוד, טובה
האזור. לצורכי

 מאגרל שיטפון בעת מים זרימת
מנשה נחלי

התפלה
 שונות שיטות באמצעות ,1מלוחים ממים "תפלים" מים לקבלת תהליך היא התפלה
 מליחים מים ים, מי מים: של שונים סוגים להתפיל ניתן המלחים. לבין המים בין להפרדה

קולחים. או

הפרסי. המפרץ במדינות בעיקר השישים, שנות מאז בעולם נפוץ בהתפלה השימוש

התפלה שיטות
 בשיטה ספנים השתמשו העתיקה בעת כבר - איוד תהליך על המבוססות שיטות

 נותר מלח תמיסת מרתיחים שכאשר ידעו, הם באניות. שתייה מי לייצור מי-ים איוד של
 המבוססות שיטות מספר נפוצות כיום מלחים. נטולי הם המתקבלים והאדים בכלי המלח

 המים. לרתיחת להביא כדי משתמשים שבהן בטכניקות הוא ביניהן וההבדל איוד על

 המים רותחים הים פני בגובה ובטמפרטורה. בלחץ תלויה המים של הרתיחה נקודת

 שם ירתחו המים ולכן יותר, נמוך יהיה האוויר לחץ הר, על נעלה אם .100°0ב-

 או המים, חימום ידי על שיטות: בשתי אדים לקבל כן אם ניתן יותר. נמוכה בטמפרטורה
טכנולוגיה השיטות. בין לשלב גם ניתן נמצאים. הם שבה בסביבה הלחץ הורדת ידי על

להשקיה. או לשתייה מתאימים ואינם גבוה בהם המלחים שריכח מים
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תאים. כמה דרך הים מ׳ מועברים זו בשיטה :רב-דרגתית פריצה היא כזו משולבת

 מכך כתוצאה מעט. מחוממים והמים הסביבה מלחץ מעט נמוך לחץ שורר הראשון בתא

 המלוחים) המקור ממי שנותרה (השארית התמלחת לאדים. הופכים המקור ממי חלק

 יותר נמוך ובלחץ יותר גבוהה בטמפרטורה התהליך על חוזרים שבו הבא, לתא מועברת

 מכל המים אדי הלאה. וכך השלישי, בתא גם מתרחש זהה תהליך הראשון. בתא מאשר

 הים מי צינורות באמצעות קירורם ידי על עיבוי של תהליך ועוברים נאספים התאים

 מים של ליטרים 3.5 מכל למערכת. כניסתם לפני העיבוי תאי דרך שעוברים הקרים,
 בעולם כיום ביותר הנפוצה היא זו שיטה מותפלים. מים של כליטר מתקבל מלוחים

המותפלים). המים תפוקת מכלל 50%(כ-

 ניתן גבוהות. בפריצה האידוי בשיטת המים הפקת עלויות המים, את לחמם הצורך בשל

 במי שמשתמשת חשמל, בתחנת המתקן את משלבים אם החימום מעלויות חלק לחסוך

 הנפלט החום קליטת לאחר שהתחממו הים, מי הטורבינות. קירור לצורך הים

ההתפלה. למתקן מקור כמי לשמש יכולים מהטורבינות,

מותפלים מים

 מלוחים מים

מותפלים מים

בפריצק אידוי בשיטת קתפלק :3.10 איור

 מולקולות כאשר מימית, בסביבה שמתרחש תהליך היא אוסמוזה - הפוכה אוסמוזה

 כזה קרום בררנית. חדירות בעל (ממברנה) קרום דרך תמיסות שתי בין נעות מים

 האחד מצידו כאשר מומסים. של מעבר מאפשר ואינו מים, מולקולות של מעבר מאפשר

 תמיסה השני ומצידה מומסים) מעט (מכילה נמוך שריכוזה תמיסה מצויה הקרום של
 ריכוז בעלת מהתמיסה הקרום, דרך המים ינועו - רבים) מומסים (מכילה גבוה שריכוזה

הריכוזים משתווים אשר עד זאת גבוה. בה המומסים שריכוז לתמיסה הנמוך המומסים
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 התאים בדופנות מצויים למחצה הדירים קרומים התמיסות. בשתי האוסמוט״ם והלחצים

החיים. תהליכי בקיום רבה חשיבות בעלי והם החיים, היצורים את המרכיבים

אוסמוזה :3.11 איו־

הפוכה אוסמוזה :3.12 א־

 מהצד עוברים המים הפוך. תהליך מתבצע ההפוכה האוסמוזה של בטכנולוגיה בהתפלה

 מומסים. מעט מכילה התמיסה שבו הצד אל רבים מומסים מכילה התמיסה שבו המלוח
 שבו הצד על אטמוספרות) 80-20(כ- גבוה לחץ הפעלת ידי על מתאפשרת התנועה

 המופעלים מדחסים, באמצעות יוצרים כך לשם הדרוש הלחץ את המלוחים. המים מצויים

 האחד בצידו מרוכזת מלחים תמיסת מתקבלת זה מתהליך כתוצאה חשמל. מנועי ידי על
השני. בצידו מותפלים ומים הקרום של

 מי-ים בהתפלת ולכן יותר, גדול לחץ נדרש יותר, גדול המקור במי המלחים שריכוז ככל

 הוכנסו האחרונות בשנים מליחים. מים להתפלת בהשוואה יותר מרובה האנרגיה צריכת

 פחות צורכת היא וכיום ישראלי), בפיתוח (חלקם רבים טכנולוגיים שיפורים זו בשיטה

רבה. אנרגיה דורש המים את לאדות הצורך שבהן אחרות, התפלה שיטות לעומת אנרגיה
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ההפוכה האוסמוזה בשיטת התפלה מתקן

 של חסרונה יחסית. נמוכה שעלותם מותפלים מים זו בשיטה להפיק ניתן כך משום

 יותר מזיהומים נקיים להיות המקור מי נדרשים בקרומים השימוש שבשל הוא, זו שיטה

 כניסתם לפני במים וטיפול סינון של תהליך גם במתקן נדרש לכן .אחרות. בשיטות מאשר

 רהחשנב השיטה וזו בארץ ההתפלה מתקני רוב פועלים זו בשיטה הקרומים. עם לתאים

דשים.חה המתקנים עבור

 המומס שמלה כך על מבוססת זו שיטה - (אלקטרודיאליזה) חשמלית דיאליזה

 שבה מערכת, לתוך מוזרמים יםחמלו מים יוביים.ח וליונים שליליים ליונים נפרד במים
 רק מעבר המאפשרים למהצה, הדירים קרומים מפרידים התאים בין תאים. שלושה

אהד בתא - אלקטרודות מותקנות הצדדים) (בשני הקיצוניים התאים בשני ליונים.

במים וטיפול איסוף
משאבה מתקן מדחס קרומים הוספת המותפלים,
לשאיבת לסינון ליצירת לאוסמוזה להעלאת כימיקלים

הים מי הים מי גבוה לחץ הפוכה ההגבה וערך הקשיות

ההפוכה האוסמוזה בשיטת התפלה :3.13 איור
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 נעים החשמלי הזרם הפעלת עם שלילית. אלקטרודה השני ובתא חיובית אלקטרודה

 דרך עוברים החיוביים והיונים החיובית, לאלקטרודה האחד הקרום דרך השליליים היונים

 מים המערכת של המרכזי בתא מתקבלים כך השלילית. האלקטרודה אל השני הקרום

מותפלים.

 לשפר כדי בשיטה משתמשים זאת עם נפוץ. אינו האחרונות בשנים זו בשיטה השימוש

 ספציפיים יונים מהמים שיסולקו כך בנויים כאלו מתקנים שזוהמו. מים של איכותם את
חנקות. של יונים למשל מראש, שהוגדרו

אלקטרודיאליזה בשיטת התפלה מתקן :3.14 איוו־

מים בהתפלת וקשיים יתרונות
 מוגבלת. אינה שכמותם הים, במי להשתמש האפשרות הוא ההתפלה של העיקרי היתרון

 דולר מיליון 150(כ- התפלה מתקני בהקמת גדולות השקעות דורשת ההתפלה זאת, עם

 בהשוואה גבוה המותפלים המים ומחיר בשנה) מים מלמ״ק 50כ- להפיק שיכול למתקן

 ההתפלה. בתהליך הנדרשת הגבוהה האנרגיה בשל בעיקר זאת אחרים. ממקורות למים

 גדולים התפלה מתקני של הקמתם את 2000ה- שנות לתחילת עד מנעו אלו קשיים
 והתגברות 1המותפלים המים מחיר את וזילושה טכנולוגיות התפתחויות בישראל.

 של הקמתם על להחליט 2000ה- שנות בתחילת הממשלה את הביאו במים המחסור

 שנות של הראשון העשור לסוף עד יספקו אלו מפעלים גדול. בהיקף התפלה מפעלי
בשנה. מלמ״ק 500כ- 2000ה-

טבעיים. ממקורות מים לליטר סנט 30ל- בהשוואה לליטר, סנט 50בכ- המותפלים המים של מחירם הוערך 2002 בשנת
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 ככל זאת, עם גבוהה. באיכות מותפלים מים לייצר יכולות כיום הקיימות הטכנולוגיות

 מים לייצר "דרשו בישראל שיוקמו המתקנים יותר. גבוהה עלותם יותר טובים שהמים
 להוריד המותפלים המים יצרני "דרשו כן כמו לליטר. כלורידים מ״ג 150מ- פהות שיכילו

 במים המקובל לריכוז ים, במי גבוהים בריכוזים המצוי ),B( בורון היסוד של ריכוזו את

 פוגעת ההתפלה בתהליך המתקבלים בריכוזים שנוכהותו מכיוון זאת טבעיים. ממקורות
 רים,חא מים פני על יתרון מותפלים למים יש שבו אהר איכות מדד הקלאיים. בגידולים

 שבה ישראל, של ובתנאים נמוכה, מותפלים מים של קשיותם הקשיות. נושא הוא
 טובים המותפלים המים יהיו קשים, כך עקב המתקבלים והמים גירני הוא הנפוץ המסלע

יותר.

 אלו מתקנים התפלה. מתקני להקמת מתאימים אתרים במציאת קשורה נוספת בעיה

 שיש הרבים והייעודים השימושים בגלל בישראל, הים. וףחב חיםשט הקצאת דורשים

 פתרון הים. ופיחב יםחשט תפיסת הניתן ככל לצמצם מנסים הים, ופיחב לקרקעות
 מה קחבמר ההתפלה מתקן והקמת וףחב המשאבות התקנת הוא זה לנושא אפשרי

ף.נומה

שאלות
ההתפלה? טכנולוגיות לכל המשותפים העקרונות מהם א. .1

ההתפלה? תהליך את להוזיל עשויים טכנולוגיים שיפורים אילו ב.
הפוכה. אוסמוזה ומהי אוסמוזה מהי והסבירו 3.12ו- 3.11 באיורים עיינו .2
 אילו הפוכה? אוסמוזה היא בארץ כיום המועדפת ההתפלה שיטת מדוע .3

אהרות? התפלה שיטות להעדפת לגרום יכולים תנאים

השמל? בתהנות התפלה מתקני שילוב של היתרונות מהם .4

למדינה? ממדינה להשתנות המים התפלת עלות עשויה מדוע .5
 המים מהסור בעיית את לפתור מותפלים מים יכולים לדעתכם האם .6

בהקלאות?

 השוב כן אם מדוע הביתית. לצריכה ברובם מיועדים מותפלים מים .7
הקלאיים? לגידולים נזקים שגורם בורון, היסוד את אלו במים גם להפהית

בהשבון: להביא הההלטות מקבלי על שיקולים אילו .8
במים. מהמהסור להלק כפתרון בהתפלה לבהור הההלטה קבלת בעת א.

ההתפלה. ממתקני הנדרשים המותפלים המים איכות קביעת בעת ב.
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משקעים הגברת
 המשקעים כמות את להגדיל היא השפירים המים פוטנציאל את להגדיל הדרכים אחת

 כדי זעירים. קרח ומגבישי מים של קטנות מטיפות מורכבים העננים העננים. שמספקים
 כבדים שיהיו עד ניכרת, במידה לגדול צריכים הקרח גבישי או הטיפות משקעים, שייווצרו

 לזרז מנסים הגשם הגברת בתהליך לקרקע. ויפלו האוויר התנגדות על יתגברו מספיק,

הקרח. וגבישי הטיפות גידול את
 הן מאוד, קטנות בענן המים טיפות כאשר דרכים: בכמה הגשם טיפות גדלות בטבע

 גדולות כבר הטיפות כאשר גביהן. על נוספים מים אדי של התעבות ידי על בעיקר גדלות

 התנגשות של תהליך ידי על בעיקר לגדול, ממשיכות הן ומעלה) מ״מ 1 של (קוטר
 לרוב מקור (המהווה גשם טיפות להיווצרות אחרת דרך קטנות. טיפות עם והתלכדות

 כאשר קיפאון). (גרעיני קרח לגבישי בצמוד קטנות טיפות קפיאת היא בארץ) המשקעים

 הטמפרטורה ואם מהענן, נופלות הן דיו כבד לזו זו שצמודות הקפואות הטיפות אוסף

 כגשם. לקרקע ומגיעות הנפילה בזמן מפשירות הן 0ס0מ- גבוהה לענן מתחת
 "זריעה" ידי על זעירים, מלח גבישי לענן להוסיף ניתן הגשם. להגברת שיטות כמה קיימות

 דרך גשם. לטיפת יחד שמצטרפות קטנות, טיפות אליהם סופחים אלה גבישים ממטוסים.
 גבישי, מבנה בעל חומר לענן להחדיר היא בישראל, נרחב שימוש בה שנעשה אחרת,

 יודיד הוא משתמשים שבו החומר קיפאון. כגרעיני המשמשים הקרח לגבישי הדומה
.)AgI( הכסף

 אף האטמוספרה. והרכב האוויר מזג ביניהם גורמים, במספר תלויה התהליך הצלחת

 ברור לא עדיין בעננים, גשם מגבירה אכן מסוימים בתנאים עננים שזריעת כיום שברור

 יש שבהם בימים (למשל מסוימים בתנאים ההגברה. מידת ומהי התנאים בדיוק מהם
 יעילה בלתי להיות עננים זריעת עלולה באטמוספרה) זיהום או אבק של גדולות כמויות

ענן. מאותו המשקעים בכמות להפחתה ובעקבותיה בענן, הטיפות להקטנת לגרום ואף

 לפתרונות בהשוואה יחסית נמוכות זה ממקור המים הפקת הוצאות כלכלית, מבחינה

 העננים זריעת כי לציין, חשוב יחסית. קטנה זו בדרך המופקים המים כמות אך אחרים,

 מביאה העננים זריעת לכן משקעים. ליצור שיכולים עננים קיימים כאשר רק אפשרית

מאין. יש ליצירתו לא אך המטר, להגברת
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הגשם להגברת בחומרים עננים לזריעת מטוס

בישראל נניםע תעזרי
 מחקר וביישום הגשם הגברת בתחום במחקר בעולם המובילות המדינות בין היא ישראל

זה.

 שבהם ניסויים שלושה של בסדרה ,60ה- בשנות החל הגשם להגברת הישראלי הפרויקט

 נעשים בנושא והפיתוח המחקר הכסף. יודיד מסוג קיפאון בגרעיני עננים נזרעו
 שח"מ-מקורות. חברת ידי על ומבוצעים תל-אביב, ובאוניברסיטת העברית באוניברסיטה

 להצלחת העיקריים הגורמים אחד עננים. בתוך טיסה במהלך נעשית הזריעה כיום

הנכונים. ובתזמון במיקום וזריעתם היעד ענני של נכון זיהוי הוא הזריעה

שאלות
 כמות את מקטין האוויר שזיהום התברר, שנערכו חדשים במחקרים .1

לכך? ההסבר להיות יכול מה המשקעים.

המשקעים? הגברת תהליך יעילות את להעריך קשה מדוע .2



ההתמודדויות עם בעיות המים :3 פרק

חיסכון
 ביותר, הזול המקור גם וזהו לנו, שנותר ביותר הגדול השפירים המים מקור - יסכוןח"ה

 ידי על נכתב זה משפט שבון".חב הבאים חריםהא המקורות מכל גודל סדרי במספר זול
 יסכוןחה של שובחה מקומו את היטב מבטא והוא בישראל, מים לאביזרי המרכז מנהל

 יסכוןחל הביאו השנים במשך שנעשו רבות פעולות המים. לבעיית הפתרונות במכלול

 ניכר באופן ולהגדיל להמשיך שניתן מעריכים הצריכה. מגזרי בכל המים צריכת ולייעול

 .10%-20%בכ- המים צריכת את לצמצם ניתן שם העירוני, במגזר בעיקר יסכון,חה את

שונים: באמצעים להשיג ניתן במים יסכוןחה את

 של חבפיתו בעולם הבולטות המדינות תחא היא ישראל - טכנולוגיים אמצעים
 מהם. כמה נזכיר - מאוד גדול הוא המוצרים מגוון מים. וסכיםחה ואביזרים טכנולוגיות

 שבות,חממו השקיה ובמערכות בטפטפות שימוש ידי על מים סכיםחנ קלאותחב

 מים של אבדן ומונעות צורכיהם, פי על מדודות מים כמויות יםחלצמ המספקות

 מהקרקע. המנותקים מצעים גבי על ממותחב יםחצמ גידול היא תחרא שיטה בהתאדות.

 או ממהחב מהדש, להשקיה סינון חרלא ומשמשים נאספים שהושקו מהמצעים הנקז מי
ים.חרא קלאייםח יםחבשט

 המגזר עבור במים. רחוז לשימוש מתקנים קיימים רבים מים שצורכות בתעשיות גם
 והסכמים בשירותים, דו-כמותיים החהד מכלי כגון שונים, אביזרים תחופו העירוני

בברזים. המותקנים

 בצנרת. דליפות עקב אובדים רבים מים - המים אספקת מערכת של תחזוקה

 המים כמויות בין בממוצע 10%כ- של פערים נתגלו מקומיות ברשויות שנערכו בסקרים

 הפער הגיע מסוימות מקומיות ברשויות מדידה. לפי שנצרכו המים וכמויות לעיר הנכנסות

 המים אספקת במערכת ודליפות נזילות של תוצאה הם אלה פערים .25% כדי עד
 נאותה זוקהחת פגומה. צנרת של ותיקון ההלפה ידי על זה בזבוז למנוע ניתן העירונית.

בבית. גם כמובן נדרשת והברזים הצנרת של

 ידי על מים של ניכרות כמויות חסוךל ניתן ובגינון קלאותחב - במים השימוש ״עול

 בגידולים רבים מים שצורכים גידולים לפתחוה מים ותחלפ שזקוקים יםחצמ בהירת

 שצורכים דשיםח זנים חפיתו ידי על זה בתהום רבה תרומה לאיחקהה קרחלמ רים.חא

 הכספית התמורה בהתמדה השנים במשך עולה אלה לפעולות הודות מים. ותחפ
 ידי על הצריכה את לייעל ניתן הביתית בצריכה גם מים. חידתי מכל קלאיםחה שמפיקים

 בעת הברזים תחפתי זמן צמצום בצינור, מכוניות משטיפת הימנעות כגון שונות, פעולות

ההצפה. בשיטת רצפות משטיפת והימנעות הכלים תחהד
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 בארץ היישובים נבנו המודרנית לתקופה ועד העתיקה העת מאז - מים משמרת בנייה

 בארץ שקיימת מזמן התושבים. את ושימשו המים בורות אל זרמו הנגר שמי כך, ישראל

 גדולות כמויות אובדות וכך ביישובים, הנגר מי את מנצלים אין מים, אספקת של מערכת
 שאובדת המים כמות גדלה בניינים, ידי על נתפסים יותר רבים ששטחים ככל מים. של

 של התכנון במהלך התהום. למי לחלחל המים של האפשרות חוסר ובשל הנגר בגלל
 מי הפניית ידי על זאת העתידיים. המים אבדני את רבה במידה להקטין ניתן חדשה בנייה

המים. של חלחול שמאפשרים פתוחים, ולשטחים ציבוריות לגינות הנגר

 ובנכונותו המים לבעיית הציבור במודעות רבה במידה תלוי החיסכון - והסברה חינוך

 המעודדים פרסום ולמסעות לחיסכון לחינוך רבה חשיבות ישנה כך משום במים. לחסוך

 למוצרים כחול תו להעניק המים בנציבות לאחרונה הוחלט זו במסגרת חיסכון.
במים. לחסוך ניתן שבאמצעותם

המים נציבות

* />

תו
נשל

עיאג'
כחול תו

 באמצעים גם החיסכון את לכפות ניתן - ותקנות חוקים מינהליים, אמצעים

 כך חיסכון. צעדי לנקוט הציבור את שיחייבו ותקנות חוקים חקיקת ידי על מינהליים,

 ולשטוף פרטיות שחייה בריכות למלא נאסר ,1991ב- המים במשק המשבר בעת למשל,

פרטיות. גינות השקיית לאסור הרעיון הועלה לאחרונה בצינורות. מכוניות

 מינהליים אמצעים המים מכסות של והקצאות המים מחירי במערכת גם לראות ניתן

בהמשך. בהרחבה בכך נדון לחיסכון.
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שונות: בדרכים במים לחיסכון לתרום יכול מאתנו אחד כל
 אוויר בועות המחדיר מתקן הוא החסכם בבית. המים ברזי בכל חסכמים להתקין .1

 לחסוך ניתן הזרם. בעוצמת לפגוע מבלי הספיקה את ומקטין המים, זרם לתוך
המים. מצריכת 40%כ- זו בדרך

 זמן את לצמצם במקלחת, וכשמסתבנים השיניים צחצוח בשעת ברזים לסגור .2

כלים. שטיפת בעת הברז פתיחת

 בכל הכמות. במחצית הדחה אפשרות עם דו-כמותי, מכל בשירותים להתקין .3

מים. ליטרים 4.5 חוסכים הכמות בחצי שמשתמשים פעם
 ליטרים לעשרות להגיע יכול כזה במקרה מים איבוד דליפה. אין שבאסלות לוודא .4

ביממה.
 ובדיקת בבית הברזים כל סגירת ידי על זאת חודש, מדי דליפות בדיקת לבצע .5

מד-המים.

ביממה. מים ליטרים עשרות לבזבז יכול דולף ברז דולפים. ברזים לתקן .6

 ניקוז מצינור המטפטפים המים ואת הכביסה ומכונת המדיח מי את לנצל .7

וגינות. עציצים אדניות, להשקיית המזגנים

הגינה. להשקיית בקרה באביזרי להשתמש .8

 בתכנית הכביסה מכונת את להפעיל מלא, כשהוא רק הכלים מדיח את להפעיל .9
הכביסה. לכמות המתאימה

 מים ליטר למאה מעל של חיסכון - בצינור ולא דלי בעזרת מכוניות לשטוף .10
למכונית.

שאלות
במים? החיסכון אפשרויות של מקסימלי במיצוי הקשיים מהם .1

 ביותר הגדול השפירים המים מקור - "החיסכון המשפט: את הסבירו .2

 מכל גודל סדרי במספר זול ביותר, הזול המקור גם וזהו לנו, שנותר

בחשבון". הבאים האחרים המקורות

במים? לחסוך כדי אישי באופן לעשות תוכלו מה .3
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מים ייבוא
 צינורות באמצעות לייבא אפשר המים את במים. עשירות שכנות מארצות מים לייבא ניתן

 עלות ההובלה, עלות המים, מחיר את כוללות מיובאים מים של עלויות במכליות. או
 המים למערכת הזרמתם לפני במים הטיפול ועלות המים לפריקת מתקנים הקמת

הארצית.

 אך ובמצרים, בלבנון הם לייבוא ביותר הזמינים המים מקורות ישראל, של במקרה
 עבורנו ביותר המעשית האפשרות לכן המדיני. המצב בגלל בחשבון באה אינה זו אפשרות

 יחסית: מהיר פתרון זהו הם: זה פתרון של העיקריים היתרונות מטורקיה. מים "בוא היא

 המים איכות כן כמו חודשים. מספר תוך המים את לייבא ניתן חוזה על חתימה לאחר

טובה.
 אחרים, לפתרונות בהשוואה בספק מוטלת מים "בוא של הכלכלית הכדאיות זאת, עם

 גבוהה או מותפלים מים לעלות קרובה מטורקיה הייבוא עלות אם וחיסכון. התפלה כמו
 לייבא שניתן המים כמות מקרה, בכל כלכלית. מבחינה כדאי אינו זה פתרון מהם,

 לכמויות בהשוואה למדי קטנה כמות בלבד, בשנה מלמ״ק 50לכ- ומגיעה מוגבלת,

המים. במשק החסרות

 עשויה טורקיה זרה. מדינה על בהסתמכות שנוצרת התלות הוא המים "בוא של נוסף פן

 כמויות את לשנות יכולים מדיניים שינויים וגם הפנימיים, לצרכיה המים את לייעד בעתיד

למכור. תרצה שטורקיה המים

המים משקב וניהול חקיקה
 נציב עומד בראשה בישראל. המים ענייני על הממונה הממשלתי הגוף היא המים נציבות

 המים חוק של מתוקפו פועלת המים נציבות והתשתיות. האנרגיה לשר הכפוף המים,

 נתונים הציבור, קניין הם המים "מקורות כי קובע, זה חוק של היסודי העיקרון ).1959(

 חוק לעניין המים מקורות הארץ. ולפיתוח תושביה לצורכי ומיועדים המדינה של לשליטה

nr עיליים בין מים, של ומקווים יורמים ושאר האגמים הנהרות, הנחלים, המעיינות, הם 

).1 סעיף המים (חוק ושפכים" ניקוז מי לרבות תחתיים ובין

 בעיות עם להתמודדות הקשורות פעולות של גדול מגוון המים נציבות של באחריותה

 נציבות עם בתיאום אחרים, גופים בידי נעשה אלה פעולות של מהביצוע חלק המים.
הן: העיקריות הפעולות אליה. בכפיפות או המים
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 המים נציבות תהת פועלת זו במסגרת מים. מקורות של והשהתה זיהום מניעת •

הסביבה. לאיכות המשרד פועל חריםא ובנושאים הכינרת", "מנהלת

השונים. המים ממקורות שיופקו המים כמויות קביעת •

 ידי על בעיקר נעשה (הביצוע המים לצרכני והובלתם הפקתם מים, מקורות חפיתו •

ממשלתית). הברה שהיא מקורות,

 ההידרולוגי) השירות ידי על בעיקר (מבוצע הטבעיים המים מקורות בנושא מהקר •
קולהים. וניצול מים "בוא התפלה, כגון המים, לבעיית פתרונות בנושא ומהקר

 של הכספים לוועדת מוגשות אלה המלצות המים. מהיר לקביעת המלצות גיבוש •

המים. מהיר את שקובעת הכנסת
 המקסימלית המים כמות היא המים מכסת המים. לצרכני מים מכסות קביעת •

 למגזר בעיקר מכסות נקבעות חרונותהא בשנים בה. להשתמש לצרכן שמותר

ההקלאי.

 בריאות פקודתב בנושא: העוסקים השובים חוקים כמה עוד ישנם המים חוקל נוסף

 הביצוע סמכויות המים. של התברואתית האיכות לנושא המוקדש הלק ישנו )1940( העם

 )1 965( ומעיינות נחלים רשויות חוק הבריאות. משרד בידי נמצאות זה חוק של

 הניקוז חוק והמעיינות. הנהלים על ושמירה שיקום של פעילות לבצע במסגרתו מאפשר

ניקוז. מפעלי להקים לרשויות מאפשר )1957( שיטפונות מפני והגנה

 שאינם כלליים הוקים באמצעות גם מים במקורות פגיעה של שונות בבעיות לטפל ניתן

.עסקים רישוי חוקו מפגעים למניעת חוקה כגון המים, לנושא מיוהדים

במים המחסור םע בהתמודדות המים נציבות פצילות
 המים כמויות את להגביל המים נציבות של בסמכותה שציינו, כפי - מים הקצאות

 לרשותנו העומדים המים את להלק המים לנציבות מאפשר זה אמצעי לצרוך. שמותר

 שבצריכה רחמא השונים. הצריכה במגזרי למים שיש שיבותחל בהתאם שנה, מדי

 נקבעות גדולה, הלאומי למשק שתרומתם מוצרים מייצרת והתעשייה לפגוע, אין הביתית

 משק למצב בהתאם שנה מדי משתנות אלה מכסות להקלאות. בעיקר מים מכסות
 המוקצים במים מתמשך לצמצום גרם רונותחהא השנים של המים משבר המים.

 להשתמש ולעבור שונים היסכון צעדי ליישם קלאיםחה נדרשים זאת בעקבות קלאות.חל

שפירים. במים במקום יםחבקול

 הצריכה. ממגזרי אהד לכל שונים מהירים נהוגים )2001 (שנת כיום - המים מחיר
כולל זה מהיר מים. מ״ק עבור סנט 35כ- משלמים והתעשייתי הביתי במגזר המים צרכני
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 הממשלה, ידי על מסובסד לחקלאים המחיר לצרכנים. והובלתם המים הפקת עלויות את

 את לשלם יכולים אינם החקלאות ענפי שרוב היא, לכך הסיבה למ״ק. סנט 20לכ- ומגיע

רווחיים. ולהישאר המים של הממשי מחירם

 המשאב צריכת את להקטין האפשרות להלכה קיימת במחסור, הנמצא משאב כל כמו

 המים מחיר העלאת פשוט. אינו הנושא במים מדובר כאשר אולם מחירו. העלאת ידי על

 שניתן המים כמות אך בחיסכון, לנהוג המים לצרכני לגרום אולי עשויה הביתית לצריכה

 נמשיך שאותה מים של מסוימת כמות שקיימת מאחר זאת מוגבלת. זו בדרך לחסוך

מאוד. גבוה יהיה מחירם אם גם לצרוך
 כך משום המסובסד. המים למחיר הודות רק ברובה מתקיימת זו לחקלאות, באשר

 החקלאות. ענפי רוב לחיסול תגרום כי מעשית, אינה המים מחירי של ניכרת העלאה

 שעל הגורסים יש במחלוקת. שנויה החקלאות את לסבסד הצדקה יש אם השאלה

 שיכולים לענפים רק תהיה קיום וזכות המים, של הממשי מחירם את לשלם החקלאות

 שיש משום החקלאות, את לסבסד שיש סבורים אחרים זה. במצב גם רווחיים להישאר
 של המזון מתצרוכת ניכר חלק מספקת החקלאות רבים. בתחומים רבה חשיבות לה

 חשיבותה הוא אחר פן זרות. במדינות המזון באספקת תלויים נהיה תצומצם ואם ישראל,

 כן כמו בארץ. הפתוחים השטחים נשמרים שבאמצעותו הקרקע כשימוש החקלאות של

 השקיה. באביזרי הקשורים מחקרים כולל חקלאי, למחקר כשדה החקלאות משמשת

 מקור גם מהווים והמחקרים בעולם, המובילות מהמדינות היא ישראל אלו בתחומים

החקלאות. ללא להתקיים יוכל לא אלו מחקרים זר. מטבע להכנסת

 בו להתחשב שיש מרכזי נושא היא בישראל החקלאות של וחשיבותה מעמדה שאלת
 המחסור גם יצומצם החקלאות תצומצם אם לכאורה, בעתיד. המים משק תכנון בעת

 המים, במכסות הקיצוץ המשך את להגביל יש החקלאות את לשמר רוצים אם אך במים,

לחקלאות. המים במחירי הממשלתית התמיכה את ולהמשיך נוספים מים מקורות ליצור



ההתמודדויות עם בעיות המים :3 פרק

יכוןהת המזרח במדינות המים יותעלב הפתרונות יישום
 נחלתן הוא במים המחסור כי וראינו באזורנו, המים בעיית אל צוהר פתחנו 1 בפרק

 להתמודד כיצד בשאלה ישראל, מדינת כמו מתלבטות, אלה מדינות רבות. מדינות של
 בפרק שתיארנו מהפתרונות כמה של "שומם אפשרות את בקצרה נבחן הבעיה. עם

האזור. במדינות זה

 מרכזי, ענף החקלאות מהווה התיכון המזרח מדינות במרבית - בחקלאות שינויים

 ובאורחות בתרבות מושרשת החקלאית המסורת מהאוכלוסייה. ניכר אחוז עוסק שבו

 משלמים אין ולכן הכלל, לקניין מסורתי באורח המים נחשבים רבות במדינות החיים.

 בהשקיה רבים מים מתבזבזים כך ומשום מיושנות, לרוב הן העיבוד שיטות עבורם.
 בלתי לשימוש גורמים אלה נתונים יעילות. בלתי עיבוד ובשיטות פתוחות בתעלות

 כדי החקלאות, את להרחיב האזור מדינות מרבית שואפות כן כמו ולבזבוז. במים יעיל

 אלה נתונים תעסוקה. מקורות ולספק מיובא במזון תלותן את האפשר ככל לצמצם
 ולכן במים, השימוש לייעול הדרושים הצעדים "שום בדרך רבים קשיים מציבים

 ולהפנות בחקלאות המים כמויות את לצמצם אפשרות כמעט אין המדינות במרבית

אחרים. לצרכים מים

במצרים מסורתית חקלאות

 טכנולוגית יכולת של קיומה - התמלה

 את הופכת התפלה ידי על מים ליצור

 נוכל אם כלכלית. לבעיה המים בעיית

 להשיג נוכל גבוה, מחיר המים עבור לשלם

 הגבלה. ללא מים התפלה באמצעות

 מיושם הפרסי במפרץ הנפט במדינות
 שמחיר מכיוון נרחב, בהיקף זה פתרון

 להתפלה האנרגיה כמקור המשמש הנפט

 בר אינו זה פתרון אלו. במדינות נמוך

 שאינן עניות, במדינות גדול בהיקף ביצוע

 עשירות, ממדינות סיוע ללא מסוגלות,
 ואת ההתפלה מתקני הקמת את לממן

המים. להתפלת הדרושה האנרגיה מחיר

.36 שבעמוד לקטע המשך הוא זה קטע
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 זול פתרון להיות יכולים אהרת מארץ מיובאים מים מסוימים במקרים - מים ״בוא

 שומויי את כה עד ומונעים זה פתרון מלווים רבים פוליטיים ששותח זאת, עם יהסית.

באזור.

 גורמת זו עובדה מטוהר. התיכון במזרה מהשפכים קטן הלק רק - שפכים טיהור
 שפכים טיהור מים. של להפסד וגם התהום, ומי הנהרות מי באיכות להרעה כמובן

 אינו עדיין הוא ניכרות, השקעות דרושות כאן שגם מאהר אך יהסית, זול פתרון הוא

כמעט. מיושם

שאלות
 יש מהם לאילו במים. סורחהמ לבעית פתרונות מספר הוצגו זה בפרק .1

 סוחהתיי התיכון? המזרה במדינות בהצלהה מיושמים להיות סיכויים

שונות. מדינות בין הקיימים להבדלים בתשובתכם

שאלות
 הביא מה וכתבו ,116 בעמוד המופיע המים חוקמ הציטוט את קראו .1

חקיקתו.ל לדעתכם

 מים? מכסות קביעת באמצעות המים נציבות משיגה מטרות אילו א. .2

וחביתי? התעשייתי במגזר זו שיטה ליישום באשר דעתכם מה ב.
 מוגבלת. מהירם העלאת באמצעות המים צריכת את לצמצם האפשרות .3

מדוע?
 להקלאות? המים מהיר את לסבסד יש האם בשאלה: דיון ערכו .4

 ההקלאי, המגזר כגון שונים, וגופים מגזרים המיצגות בקבוצות התארגנו

 של השונים להיבטים בדיון התייהסו הטבע. להגנת ההברה האוצר, משרד

ישראל. במדינת ההקלאות השיבות
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הפרק לסיכום שאלות
במים. המחסור לבעיית שונים בפתרונות דנו זה בפרק

הבאה. הטבלה את מלאו זה בפרק המופיע המידע בעזרת .1

 קביעת בעת המים במשק ההחלטות מקבלי בפני עומדים שיקולים אילו .2
במים? המחסור עם להתמודדות המדיניות

במים? המחסור בעיית עם להתמודד הנכונה הדרך לדעתכם מהי .3

 התרומה ומידת היישום אפשרויות
במים המחסור בעיית לפתרון עיקריים חסרונות עיקריים יתרונות פתרון

שפכים טיהור

התפלה

מים "בוא

חיסכון

משקעים הגברת

 מי איגום
שיטפונות

מחיר העלאת
המים

סיכום
הבאות: הפעולות ננקטות המים במשק בעיות עם להתמודד כדי

 פתוגניים גורמים של נוכחות למנוע כדי מטופלים לצרכנים מסופקיםה השתייה מי
 הרשויות כלור. והוטפת המים טינון בעיקר כוללות הטיפול טכנולוגיות במים.

 הקבועים האיכות בתקני עומדים שהם ולוודא המים את לבדוק מחויבות המקומיות
בחוק.
 לצמצום סייעמ חיםבקול ושימוש סביבתיים מפגעים היווצרות מונע שפכים טיהור

 בוצה ותהליך חמצון בריכות הן המקובלות הטיפול טכנולוגיות במים. סורהמח
פי על ייחודיות טיפול בטכנולוגיות שימוש מחייב תעשייה בשפכי הטיפול משופעלת.
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 חקלאיים. בשפכים ,ם טיפול נדרש כמוכן מפעל. ה״חודילכל השפכים קו,
 3%-כ מקפקת זו ודרך לים, עילי בנ,ר מים של אבדן מונע שיטפונות מי איגום

המים. מצריכת
 הגובר הביקוש את לקפק באמצעותה שניתן העיקרית הטכנולוגיה היא התפלה

 בארץ הפוכה. ואוקמוזה אידוי עיקריות: טכנולוגיות שתי מקובלות בעולם למים.
ההפוכה. האוקמוזה שיטת כמתאימה נמצאה
 הנוצרים המשקעים כמויות את להגביר מלאכותית דרך היא משקעים הגברת

 ענני של זריעה ומתקיימת זה, בתחום טווח ארוך מחקר נערך בארץ גשם. מענני

,שם.
 באמצעים להשיג ניתן החיקכון את הזמינות. המים כמויות את מגדיל במים חיקכון
 מערכת של טובה תחזוקה בחקלאות, מתקדמות והשקיה גידול שיטות כגון שונים,
והקברה. חינוך מים, משמרת בנייה המים,
במים. המחקור את לצמצם יכול זרות מארצות מים ייבוא

 המים זה חוק פי על המים. חוק היא במים השימוש את המקדירה העיקרית החקיקה
 נציבות המים חוק פי על המים. במקורות השליטה המדינה ובידי הציבור קניין הם

 מניעת העיקריות: פעולותיה בין זה. חוק יישום על הממונה המרכזי הגוף היא המים
 מחיר לקביעת המלצות גיבוש מים, בנושא מחקר מים, מקורות פיתוח מים, זיהום
מים. מכקות וקביעת המים



קחל



4 רקפ
האטמוספרה

 ממנו. להתנתק יכולים ואיננו לידתנו מרגע אתנו נמצא הוא החיים, את מאפשר האוויר
 אוויר בלעדי כשחוד לא אך מיום, יותר מים בלי שבועות, כמה מזון ללא לשרוד נוכל
 אוויר היה לא אילו אתנו. להיות חייב האוויר שנלך מקום לכל ספורות. מדקות יותר

 הארץ ופני אוויר מז, היה לא קול, נשמע היה לא תמיד, שחורים השמים היו בעולמנו
 ניתן ולא ריח, נשול צבע, חסר קיים: הוא למזלנו אדמה. רעידות בשל רק משתנים היו

 שבאמצעותו קצר מבוא הוא זה פרק החיים. את המאפשרת התערובת זו אך לראותו,
 כדור של האוויר במעספת המתרחשים מהתהליכים וכמה האוויר ממאפייני כמה נכיר

האסמוספרה. - הארץ
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האטמוספרה הרכב
 זה. עם זה כימיות תרכובות יוצרים ואינם שכמעט גזים, של תערובת היא האטמוספרה

 כ׳ אם ק״מ, 100 של לגובה עד שינוי ללא כמעט נשמר האטמוספרה של הכימי ההרכב

הגובה. עם וקטנות הולכות האטמוספרה") ("צפיפות הגזים כמויות

 יבש אוויר בנפח שכיחות
*מ׳□} אדי מכיל (שאינו הכימי סימונו הגז

78.08% N2 חנקן

20.95% O2 חמצן

0.93% Ar ארגון

0.035% CO2 דו-חמצני פחמן

0.0018% Ne נאון

0.0012% O3 אוזון

האוויר. מנפה 4%כ- עד מגיעה שכיחותם ),H2O( מים אדי מכיל האוויר כאשר *

האטמוספרה הרכב :41 סבלה

העיקריים: הגזים תכונות את בקצרה נזכיר

 היסודות כאחד החיים היצורים לכל חיוני הוא ביותר. השכיח היסוד הוא החנקן - חנקן

 נצרך הוא באוויר, הגבוהה שכיחותו למרות הגרעין. וחומצות החלבונים בנויים שמהם

 החיים היצורים שאר ואילו חיידקים, של מסוימים מינים ידי על רק מהאוויר ישירות

 20ה- המאה תחילת מאז חנקן. תרכובות של בצורה מזונם דרך רק אותו מקבלים

 באופן גדל ובזכותם בחקלאות, המשמשים דשנים לייצור שבאוויר החנקן את מנצלים

 שמפרקים שונים מיקרואורגניזמים באמצעות לאוויר חוזר החנקן בעולם. המזון "צור ניכר

חנקן. תרכובות
 הארץ. כדור פני על החיים צורות רוב מתאפשרות היו לא החמצן בלעדי - חמצן

 החיים היצורים מרבית לנשימת חיוני באטמוספרה, האוויר מכלל 21%כ- המהווה החמצן,

 חמצן הפולטים הצמחים של בזכותם נשמר החמצן מאזן השונים. הבערה ולתהליכי
הפוטוסינתזה. בתהליך לאוויר
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אחר. חומר אף עם מגיב ואינו מתרכב שאינו אציל, גז הוא ארגון - א־,ן

 ושל הבערה תהליכי כל של לוואי תוצר הוא )CO2( דו-חמצני פחמן - פחמןדו-חמצני
 ידי על מהאוויר נקלט הדו-חמצני הפחמן ובצמחים. החיים בבעלי הנשימה תהליך

 היווצרות על רבה השפעה זה לגז הזעירה, כמותו למרות הפוטוסינתזה. בתהליך הצמחים

.6 בפרק בהרחבה נדון שבו החממה, אפקט

 היא הגדולה חשיבותו חמצן. אטומי משלושה המורכבת מולקולה הוא האוזון - אוזון

 מגיע הוא שם הקרקע, פני מעל ק״מ 40ל- 20 שבין בגובה ,יהסטרטוספרה בשכבת

 מן המגיעה )UV (קרינת אולטרה-סגולה קרינה בולע זו בשכבה האוזון מרבי. לריכוז

 חיים יצורים על מזיקות השפעות זו לקרינה הארץ. כדור לפני להגיע ממנה ומונע השמש,

 הנפלטים האדם בשימוש שונים חומרים כי נתגלה, 70ה- שנות בתחילת האדם. זה ובכלל

 האולטרה- הקרינה של חדירתה גוברת כך ועקב האוזון, שכבת להידלדלות גורמים לאוויר

 להמעיט שתכליתן בינלאומיות אמנות על לחתימה הוביל זה גילוי הארץ. כדור לפני סגולה
 ).6 בפרק הרחבה (ראו האוזון להרס הגורמים החומרים ״צור את הניתן ככל

 של פירוקם ובמהלך ברקים סערות בעת נוצר הוא שם לקרקע; סמוך גם מצוי האוזון

 גבוה בריכוז אוזון תעשייה. ומפעלי רכב כלי של פעולתם בעת הנוצרים מזהמים, חומרים

 בהרחבה נעסוק האוזון של השונות בהשפעות במגע. עמו הבאים חיים ליצורים מסוכן

.5 בפרק

 אינו שריכוזו מרכיב הם המים אדי .מים אדי גם מכילה האטמוספרה אלו, לגזים נוסף

 הוא באטמוספרה המים אדי מקור האוויר. ולמזג לאזור בהתאם משתנה הוא אלא קבוע,

ומצמחים. מאגמים מנהרות, - ביבשה מים והתאדות האוקיינוסים מי התאדות

 חלקיקים ערפל, טיפות אבק, חלקיקי כגון רבים, חלקיקים גם מכילה האטמוספרה

 נרחיב אלה חלקיקים על עננים. גשם, טיפות ומלאכותי, טבעי עשן חלקיקי מלאכותיים,
בהמשך.

ק״מ. 50ל- ק"מ 18-10 שבין בגבהים האוויר שכבת - סטרטוספרה
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האטמוספרה שכבות
בגובה. העלייה עם הטמפרטורה השתנות פ׳ על לשכבות האטמוספרה את לחלק מקובל
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 הקרקע, פני מעל קילומטרים 18-10 לגובה המגיעה הארץ, לכדור הסמוכה השכבה

 של ממוצע בשיעור הגובה עם הטמפרטורה יורדת זו בשכבה .טרופוספרה נקראת

 של זה בחלק מתחמם האוויר שבו האופן הירידה: סיבת לקילומטר. 6.5°0כ-

 לאחר ורק אותה, לחמם בלי כמעט האטמוספרה דרך חודרות השמש קרני האטמוספרה.

 שמתרחקים ככל לכן שמעליה. האוויר את מחממת הקרקע הקרקע, את מחממות שהן
 האוויר, במזג השינויים מתחוללים בטרופוספרה יותר. נמוכה הטמפרטורה מהקרקע

 הבאה (השכבה לסטרטוספרה הטרופוספרה בין וכדומה. סופות משקעים, עננים,

 כדור פני על הנפלטים האוויר מזהמי רוב ולכן אוויר, של תחלופה כמעט אין שמעליה)

הטרופוספרה. בשכבת נותרים הארץ

 זו בגובה. העלייה עם לרדת מפסיקה הטמפרטורה שבו במקום מסתיימת הטרופוספרה

 התחתון בחלקה ק״מ. 50 של לגובה עד המגיעה ,הסטרטוספרה שכבת של תחילתה
בגובה. העלייה עם עולה היא ובהמשך קבועה, נשארת הטמפרטורה הסטרטוספרה, של
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 הקרינה בליעת של תוצאה הן בסטרטוספרה יחסית הגבוהות הטמפרטורות

 זו. בשכבה מקסימלי באטמוספרה שריכוזן האוזון, מולקולות ידי על האולטרה-סגולה

 לעליית הגורם דבר חום, לאנרגיית הופך הנבלעת שבקרינה מהאנרגיה חלק
הטמפרטורה.

 בתחתיתה .המזוספרה משתרעת ק״מ 85כ- של גובה ועד ק"מ 50 של גובה מעל
 עם הטמפרטורה של ירידה שוב מתחילה ומעליה הגובה, עם משתנה אינה הטמפרטורה

 יותר או אחד אלקטרון להוצאת השמש קרינת גורמת המזוספרה בשכבת בגובה. העלייה

 במזוספרה המתרחשת מעניינת תופעה .1יונים נוצרים מכך וכתוצאה האוויר, ממולקולות

 לאטמוספרה, וחודרים מהשמש המגיעים חלקיקים - הקוטב זוהר היא לפעם מפעם
 בצבעים מרצד אור בשמים ויוצרים האוויר במולקולות מתנגשים הקטבים, באזור בעיקר

.וירוק אדום של
 בגובה. העלייה עם עולה הטמפרטורה שבה ,התרמוספרה מתחילה המזוספרה מעל

 שיעור חמצן. מולקולות ידי על השמש קרינת של בליעה היא בטמפרטורה לעלייה הסיבה

 השמש שבהן בתקופות השמש. פעילות באופי רבה במידה תלוי אלא קבוע, אינו העלייה

 הטמפרטורה את מעלה זו קרינה קרינה. של יותר רבה כמות משחררת היא יותר, פעילה

 את נחוש לא לתרמוספרה, נעלה אם כי לציין, מעניין .500oC 1 עד לעתים בתרמוספרה,
 יהיה בנו שיפגעו המולקולות ומספר מאוד דליל שהאוויר משום הגבוהה הטמפרטורה

 שתפגע האנרגיה כל סך אך מאוד, גבוהה אמנם תהיה מולקולה כל של האנרגיה קטן.
בה. נחוש לא ולכן מועטה, תהיה בנו

שאלות
וכתבו: 4.1 באיור עיינו .1

בגובה. העלייה עם עולה הטמפרטורה שבהם הגבהים את א.

בגובה. העלייה עם משתנה אינה הטמפרטורה שבהם הגבהים את ב.

הגובה. עם יורדת הטמפרטורה שבהם הגבהים את ג.

בטרופוספרה? ולא בסטרטוספרה מטוסים להטיס מעדיפים מדוע .2

 פיזור מבחינת לסטרטוספרה הטרופוספרה בין ה"נתק" משמעות מה .3
באוויר? מזהמים חומרים

האטמוספרה? דרך החומרים עוברים החומרים ממחזורי באילו .4

חשמלי. מטען אלה לאטומים כן על יותר, או אחד אלקטרון של חוסר או עודף בן שיש מולקולה של אטום - יון 1
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יםעומשק נניםע
 כדור פני על החיים מאוד. רבה חשיבותם אך באוויר, מצויים בעולם מהמים 0.0003% רק

ביותר. החשובה האוויר מזג תופעת היא המשקעים תופעת כן על בהם, תלויים הארץ

נניםע היווצרות
 נוצר ענן יחדיו. משניהם או זעירים קרח מגבישי או זעירות מים מטיפות מורכבים עננים

 קרח. לגבישי או לטיפות מתעבים המים מאדי וחלק מתקרר, מים אדי המכיל אוויר כאשר
 מוצקים חלקיקים של קיומם הוא באוויר מים אדי של לקפיאה או להתעבות הכרחי תנאי

 להיות יכולים אלו חלקיקים הקפיאה. או ההתעבות תהליך מתחיל שעליהם זעירים,
 רסס טיפות של התאדות בעת הנוצרים מלח גבישי סלעים, מבליית הנוצרים אבק חלקיקי

 בשל כמזהמים לאוויר הנפלטים שונים חלקיקים וגם צמחים של אבקה גרגרי הים, מי

 שנמצאו לעננים האדם, מוסיף הגשם להגברת מהשיטות בחלק האדם. פעילות

 בפרק (ראו הטיפות היווצרות את וליעל לזרז כדי קיפאון, או התעבות גרעיני מתאימים,

).111 בעמוד 3

 מתפשטים מתרוממים, מים אדי המכילים אוויר גושי כאשר נוצרים העננים רוב

 בגוש היחסית הלחות מגיעה ההתקררות בעקבות האוויר. לחץ ירידת בגלל ומתקררים
 זעירים קרח לגבישי הופכים או זעירות לטיפות מתעבים המים ואדי ,100%ל- האוויר

הבאות: בדרכים להתרחש יכולה האוויר עליית הענן. את המרכיבים

 ברומטרי). (שקע מהסביבה יותר נמוך האוויר לחץ שבו אזור נוצר לקרקע סמוך כאשר •

 זה בעקבות ומתקרר. מעלה כלפי עולה השקע, מרכז אל אוויר מתכנס כזה במצב

ומתקרר. מעלה כלפי עולה למרכז, מתכנס השקע מצידי אוויר
מתקרר. הוא וכך ההר במעלה נדחף האוויר הר, לעבר נושבת רוח כאשר •

 התקררות חלה כאשר זאת מעלה, כלפי אוויר תנועת ללא גם להיווצר יכולים עננים

 נוצרים דומה (בדרך קרה קרקע עם במגע בא שהאוויר בעת למשל, האוויר. של מקומית

הטל). אגלי גם

 פעם לא נוצרים בארץ דוגמה: אחת. בבת דרכים במספר עננים נוצרים רבים במקרים

 מערביות רוחות נושבות בשקע עולה. אוויר שבו שקע, באזורנו כשקיים ומשקעים עננים
 זו תופעה ושומרון). יהודה הגליל, (הרי ההרים אזור לעבר הימי האוויר את ההודפות

האוויר. לעליית היא גם גורמת
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בשקע אוויר עליית :4.2 איור

 בעת ומתקרר עולה אוויר כאשר עננים היווצרות :4.3 איור
הר לעבר נהדף שהוא

רדבו ,גשל גשם, - משקעים
 יחדיו. משניהם או זעירים קרח מגבישי או מים מטיפות מורכבים עננים שהסברנו, כפי
 הקרח וגבישי הענן שטיפות מכיוון לארץ, אותם להביא מצליח אינו המשיכה כוח

 מאוד. מואטת ותנועתם מטה בדרכם פוגשים שהם האוויר מולקולות עם מתחככים
כזו, במידה כבדים שיהיו כדי ניכרת במידה לגדול צריכים הקרח וגבישי המים טיפות
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 ,גש□כ הענן את ולעזוב בענן העולים האוויר זרמי עם החיכוך כוחות על להתגבר שיוכלו

 צריך ממוצעת ענן טיפת של הקוטר גשם, טיפת שתיווצר כדי לדוגמה: .ברד או שלג

מיליון. פי - ומסתה מאה, פי לגדול
 המשך ידי על בעיקר ראשון בשלב גדלות הן מים, מטיפות רק מורכב הענן כאשר

 מתחילות הן יותר, גדולות הטיפות כאשר בהמשך, גביהן. על מים אדי של התעבותם
 טיפות עם והתלכדויות התנגשויות עקב נפילה, כדי תוך לגדול וממשיכות באיטיות, ליפול

 ויורדת הענן מבסיס יוצאת היא הצורך, די וכבדה גדולה הטיפה כאשר יותר. קטנות

כגשם.

 הקפיאה המשך ידי על לגדול עשויים הגבישים זעירים, קרח מגבישי מורכב שהענן בעת

 רבים במקרים כשלג. מהענן יפלו הם הצורך, די כבדים הם יהיו הם וכאשר מים, אדי של

 מאחר אחרים. קרח גבישי עם והתלכדויות מהתנגשויות כתוצאה גם הקרח גבישי גדלים

 לנפחם יחסי באופן קלים השלג פתיתי אוויר, חללי בתוכה מותירה הקרח גבישי שצורת

 ,0oC-n גבוהה טמפרטורה שוררת הענן לבסיס מתחת אם גשם. לטיפות בהשוואה

כגשם. לאדמה ויגיע השלג יפשיר

 נוצר הברד ברד. להיווצר יכול קרח, מגבישי וגם מים מטיפות גם מורכב הענן כאשר

 לקרקע בדרכו להפשיר יכול הברד גם הקרח. גבישי סביב קופאות המים טיפות כאשר

כגשם. ולהגיע
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 התעבות גרעין
מ״מ 0.0002

 ממוצעת ענן טיפת של גורלה :4.4איור
ממוצעת גשם לטיפת בהשוואה

 ענן טיפות התלכדות תהליך :B.4 א<ור
גשם לטיפות

שאלות
עננים? להיווצרות התנאים מהם א. .1

עננים? ליצירת תנאים נוצרים בטבע מצבים באילו ב.

מחסור? "תכן והיכן בשפע התעבות גרעיני יהיו לדעתכם, אזורים, באילו .2

גשם. מוריד ענן שבעקבותיהם התהליכים את תארו .3
מענן? גשם יורד שלא לכך האפשריות הסיבות מהן .4

 בצפיפות המיושב אזור בין הגשמים מי באיכות להיות יכולים הבדלים אילו .5

מדוע. הסבירו באוכלוסייה? דל לאזור

בירושלים שלג
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סיכום
 את לחלק נהוג הארץ. כדור של הגזים מעטפת היא אטמוספרהה

 הקרובה השכבה הגובה. עם טמפרטורהה השתנות פי על לשכבות טמוספרההא
 שאנו האוויר מזג תהליכי מתרחשים ובה סרופוספרה, נקראת הארץ כדור לפני

והתרמוספרה. המזוספרה הססרסוספרה, מצויות מעליה חווים.
 יחדיו. משניהם או זעירים קרח מגבישי או זעירות מים מסיפות מורכבים העננים
 נגרמת ההתקררות מים. אדי המכיל האוויר של התקררותו בעקבות נוצרים העננים
 מקומית התקררות ישנה כאשר ולעתים מעלה, כלפי עולה אוויר כאשר כלל בדרך

האוויר. של
 גדלים העננים, את המרכיבים הקרח, וגבישי המים סיפות כאשר נוצרים משקעים

 בהתאם מסה. וליפול האוויר התנגדות על להתגבר כדי מספקת במידה
ברד. או שלג גשם, ייווצרו בענן האנכיים הזרמים ולעוצמת לסמפרסורה



 5 רקפ
רהאווית איכו

 יהנסילבנפ תנבמדי ורהנדו העיר תושבי 15,000 התעוררו 1944 באוקטובר 25-ב
 בה ונששכ ורה,נדו תושבי ומזוהם. סמיך ערפל מכסה עירם כשאת הברית שבארצות

 זה בוקר של בערפל ראו ולא אלו לערפילים מורגלים היו כבדה, תעשייה מפעלי כמה
 לא הדבר הפעם אולם היום, במשך מתפזר הערפל היה כלל בדרך מיוחדת. תופעה

 רצופים. ימים 5 במשך העיר את כיסה המזוהם והערפל ועהנת חסר עמד האוויר קרה.
 משיעול מבחילות, יים,נעי מכאבי ולסבול לחלות התושבים החלו לערפל ינהש ביום

 חלו העיר מתושבי 6,000-ל קרוב כי התברר, הערפל התפזרות עם שימה.נ ומקוצר
מתו. מהם 20-וכ

 40-ה ותנבש שאירעו חמורים אוויר זיהום אירועי מכמה אחד היה זה ינקיצו אירוע

 ובאירופה הברית בארצות קסוננ אלו אירועים בעקבות .20-ה המאה של 50-וה
 זאת, עם חמורים. כה אירועים עוד התרחשו לא ומאז הזיהום להפחתת ותנשו פעולות
 שאיכותו אוויר קי.נ אוויר בעבר היה שבהם בעולם רבים במקומות האוויר איכות הורעה
 זקיםנוה יום, אחר יום העולם ברחבי אדם ינב ינמיליו מאות ידי על כיום צרךנ גרועה
המזוהמים. במקומות אותותיהם את יםנותנ לבריאות גורם זה שמצב
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האוויר זיהום מקורות
 תרכובות, באוויר יש שבו מצב הוא אוויר ׳!יתום כי גורסת, אוויר לזיהום מקובלת הגדרה

 ח״ם יצורים על לרעת להשפיע שיכול בריכוז קטנים, מוצקים חלקיקים או נוזל גז, בצורת

 תוצאה או טבעיים להיות יכולים הזיהום מקורות .האדם בשימוש ומתקנים חומרים על או

 גפרית תחמוצות הפולטים געש הרי טבעיים: זיהום למקורות דוגמאות האדם. מפעילות
 לתופעות הגורמת אבקה המפזרים וצמחים לאוויר אבק המעלות חול סופות ואפר,

 כגון ,בייחים למקורות לחלק נוהגים האדם מפעילות הזיהום מקורות את אלרגיות.

 הרכב. כלי - ביידים ומקורות מגורים, ומבני חשמל תחנות תעשייה, מפעלי
 למשל - ראשוביים מזהמים נקראים הזיהום ממקור ישירות לאוויר המגיעים מזהמים

 אלו - שביוביים מזהמים נקראים האחרים המזהמים שרפה. בעת הנוצרים פיח חלקיקי

 בעת למשל, לאוויר. שנפלטו חומרים חלק לוקחים שבהם שונים מתהליכים נוצרים

 תעשייה ממתקני הנפלטות פחמימניות, ותרכובות חנקן תחמוצות באוויר שמצויות
 מזהם שהוא )O3( אוזון נוצר שבמהלכם שונים כימיים תהליכים מתרחשים ותחבורה,

שניוני.

אוויר זיהום
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שונות הגדרות ־ אוויר? זיהום מהו
מהן: כמה לפניכם אוויר. זיהום למונח רבות הגדרות קיימות

לסביבה. נזק גורמת שהיא חד-משמעי באופן שהוכח לאוויר, תוספת •
 זה שינוי כי הוכח טרם אם גם האוויר, בתכונות לשינוי הגורמת לאוויר, תוספת •

שהוא. כל נזק גורם
בעתיד. נזק לחולל הצפוי תהליך של תחילתו המייצגת לאוויר, תוספת •

 מעוניינים שאנו בהנחה שונות. ערכיות גישות מייצגים השונות ההגדרות בין ההבדלים

שתאומץ. להגדרה בהתאם שונה סביבתית מדינות תידרש האוויר, זיהום את למנוע

שאלות
 אחת כל פי על לנקוט לדעתכם שיש הסביבתית המדיניות מהי א. ו.

אוויר? זיהום של מההגדרות

 אחת כל לאימוץ שונים, בתחומים להיות שיכולות ההשלכות, מהן ב.

אלו? מהגדרות
להעדיף? יש לדעתכם הגדרה איזו .2

שאלות
ו:35 בעמ' הפתיחה קטע את קראו ו.

 חמורים כה אירועים האחרונות בשנים התרחשו לא לדעתכם מדוע א.

בדונורה? האירוע כמו

 איכות ירדה השאלה, של א בסעיף שנאמר מה למרות מדוע, שערו ב.
בעולם. רבים במקומות האוויר

האוויר. באיכות הפוגעות האדם לפעולות דוגמאות 3 ציינו .2

אוויר זיהום היוצרים תהליכים
ראשוניים מזהמים

 לומר ניתן למעשה האוויר. מזהמי נוצרים שבו העיקרי התהליך הוא השרפה תהליך
לאדם אפשרו השרפה תהליכי האש. גילוי עם החלה האוויר איכות על האדם שהשפעת



איכות האוויר :5 פרק

 האדם. של חייו רמת עלתה זו יכולת שהשתכללה וככל חומרים, ולייצר אנרגיה להפיק

 וגם 1בירואם לצורך יערות שורף בסביבתו, המצטברים פסולת חומרי גם שורף האדם

שרפה. תהליך הוא האדם אוכלוסיית בקרב הנפוץ העישון
 בעיקר הבנויות אורגניות פחמן תרכובות הם השרפה תהליכי את המזינים הדלק חומרי

 ביצורים מקורם שורף שהאדם האורגניים החומרים כל למעשה ומימן. פחמן מאטומי
 הארץ בכדור שהתקיימו זעירים ימיים ביצורים מקורו והנפט בעצים, מקורו הפחם חיים.

קדומות. גאולוגיות בתקופות

 של בגופם שקורה למה עקרוני באופן דומים השרפה בעת האנרגיה הפקת תהליכי

 תוצריו הנשימה. בתהליך אנרגיה מהן ומפיקים אורגניות מתרכובות הניזונים חיים, יצורים

 תהליכי בעת גם מזיקות. שאינן תרכובות שתי ומים, דו-חמצני פחמן הם זה תהליך של
 היא היחידים תוצריה שאלו שרפה ומים. דו-חמצני פחמן הם העיקריים התוצרים השרפה

 לפחמן ובנוסף כלל, בדרך מתרחשת אינה מושלמת שרפה אך ,מושלמת שרפה
שונות. בדרכים אחרים חומרים גם נוצרים והמים הדו-חמצני

הנשימה: בתהליך אנרגיה הפקת

CH2O + O2 * CO2 + H2O + אנרגיה

מתן: גז של שלמה שרפה בתהליך אנרגיה הפקת

CH4 + 2O2 * CO2 + 2H2O + אנרגיה

מתן גז שרפת ובעת הגשימה בתהליך אנרגיה הפקת :5.1 איור

 בין מספיק ערבוב אין כאשר נוצרים, בשרפה הנפלטים הנוספים מהחומרים חלק

 חלקיקים לאוויר נפלטים כזה במצב שנשרף. החומר מולקולות לבין החמצן מולקולות

 חלק ומימן, פחמן המכילות תרכובות - פחמימנים הם אלו חלקי. באופן שנשרפו

 גזים הם ואחרים השרפה, בעת הנראה הפיח שהם חלקיקים היוצרים מוצקים, מהם
 נדיפות אורגניות תרכובות נקראים אלו גזים לראותם. ניתן תמיד שלא

)Volatile Organic Compounds - VOC.( של לוואי כתוצרי הנוצרים מהפחמימנים רבים 

 גז הוא חמצן די בו שאין שרפה תהליך של אחר תוצר מזיקים. חומרים הם השרפה

 מאוד. נמוכים בריכוזים גם למוות לגרום שעלול מסוכן גז זהו ).CO( החד-חמצני הפחמן
 המשמשים האורגניים שהחומרים משום השרפה תהליך בעת נפלטים אחרים חומרים

),S( הגפרית מגיבה לדוגמה כך אחרים. יסודות גם ומימן, לפחמן נוסף מכילים, כדלקים

מעצים. שטח פינויבירוא



139 איכות האוויר:5 פרק

 זה גז ).SO2( דו-חמצבית גפרית נפלטת ולאוויר שבאוויר, החמצן עם בדלקים, המצויה

 דומה, בדרך חומצי. גשם להיווצרות הגורמים שניוניים מזהמים שונים בתהליכים יוצר

 אחרים. וחומרים כבדות מתכות לאוויר להיפלט עשויים פסולת, שרפת בעת
 מתרחשת. היא שבה הגבוהה הטמפרטורה בשל גם השרפה בעת נוצרים אוויר מזהמי

 הם זו תגובה תוצרי שבאוויר. לחנקן החמצן בין לתגובה גורמת הגבוהה הטמפרטורה

 ).NO2- NO נוצרים (בעיקר NOX כולל בשם הנקראות וחמצן, חנקן של שונות תרכובות

 וגשם אוזון כגון שניוניים, מזהמים יוצרות הן אך כלל, בדרך מזיקות אינן אלו תרכובות
חומצי.

 בתהליכים מהן חלק אחרות, בדרכים גם מזהמים לאוויר מגיעים השרפה לתהליכי בנוסף

מהם: כמה נזכיר טבעיים.

 )CH4( מתן גז של גדולות כמויות ).VOC( נדיפות תרכובות יוצרים ביולוגיים תהליכים •
 מפרקים של אנארובית ובפעילות בקר בני של בקיבותיהם העיכול בתהליכי נוצרות

 שונים בתהליכים נפלטות גדולות בכמויות אחרות נדיפות תרכובות אורז. בשדות
בצמחים.

 לאוויר נפלטים געשית התפרצות בעת שונים: מזהמים לאוויר נפלטים געש מהרי •

גזים. לאוויר פולטת הגעש מהר שיוצאת הלבה וגם וגזים, אפר חלקיקי

 של בליה אבק. חלקיקי נוצרים וקרקע סלעים המפוררים טבעיים בליה בתהליכי •

 קירות של בליה למשל, לאוויר. מזהמים היא גם מוסיפה אדם ידי מעשה חומרים

 ועלולות לאוויר המשתחררות אזבסט חלקיקי של מיקרוסקופית רצועות יוצרת אזבסט

במגע. אתם שבא באדם לסרטן לגרום
 תרכובות לאוויר מוסיפה ניקוי, וחומרי צבעים דלקים, כגון חומרים, של התנדפות •

).VOC( נדיפות אורגניות

חלקיקיםמוצקה פסולתשונות

זיהום מקורות

אורגניות תרכובות
®VOC© נ„יפות

עיקריים מזהמים

העיקריים האוויר ומזהמי האוויר זהום מקורות :5.2 א!ר



שניוניים מזהמים
 המזהמים שעוברים כימיים שינויים בשל נוצרים שניוניים מזהמים שהזכרנו, כפי

 החומצי בגשם זו. בקבוצה העיקריות הזיהום תופעות הן רפיחוע חומצי גשם הראשוניים.

כעת. נתאר הערפיח היווצרות ואת ,6 בפרק נעסוק

 הערפל את לתאר כדי ,20ה- המאה של הראשונה במחצית נקבע ערפיח המונח

 עם ערפל של ערבוב בגלל נוצר זה ערפל מתועשות. ערים זו בתקופה שאפיין המזוהם

 היווצרות אנרגיה. להפקת בפחם שהשתמשו תעשייה, ממפעלי לאוויר שנפלטו מזהמים
 העלייה עם האחרונות בשנים מאוד הצטמצמה ,דוןנלו ערפיח המכונה זה, ערפל

מהתעשייה. הזיהום להפחתת אמצעים והכנסת הסביבתית במודעות

 נוצר זה ערפיח .הפוטוכימי הערפיח השנים עם תפס לונדון ערפיח של מקומו את

 שרבים ראשוניים, מזהמים בנוכחות השמש אור באמצעות המתרחשות כימיות מתגובות

חום-אדמדם. בצבע כאובך לעתים נראה פוטוכימי ערפיח רכב. בכלי מקורם מהם

 גם נוצרות היווצרותו שבתהליך האוזון, הוא הפוטוכימי בערפיח הנוצר העיקרי המזהם

 ברום רבה חשיבותו לאוזון הקודם, בפרק שהזכרנו כפי אחרות. מזיקות תרכובות
 גז זהו הקרקע בקרבת אולם האולטרה-סגולה. הקרינה את המפחית כגז האטמוספרה,

 האדם. בשימוש שונים ולחומרים לצמחים נזק וגורם הנשימה, במערכת הפוגע מזהם

הבא: בתהליך נוצר האוזון הקרקע בקרבת

):O( חמצן ולאטום NO למולקולת השמש אור בהשפעת מתפרקת NO2 חנקן תחמוצת
NO + O * השמש אור + NO2

אוזון: ונוצר שבאוויר חמצן מולקולת עם מגיב החמצן אטום

O2 + O * O3

הבא: בתהליך שלו פירוק גם מתרחש האוזון היווצרות כדי תוך

O3 + NO * NO2 + O2
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משקל שיווי במצב אוזון של ופירוק יצירה :6.3 איוו־
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 אין כזה ובמצב לפירוקו, אוזון היווצרות בין דינמי משקל שיווי יוצרים אלו תהליכים

 ),VOC( נדיפות אורגניות תרכובות באוויר מצויות כאשר אולם באוויר. אוזון של הצטברות

 ממולקולות חלק עם מגיבות )VOC( הנדיפות האורגניות התרכובות המשקל. שיווי מופר

 האוזון מצטבר כך ולפרקו. )O3( האוזון עם להגיב מהן ומונעות )NO( החד-חמצני החנקן
באוויר. המזיק

 הנדיפים האורגניים לחלקיקים )NO( החנקן תחמוצת שבין בתגובה הנוצרות התרכובות

)VOC( 1 בשם הנקראים מזיקים חומרים הןPAN. כימיות תגובות מתרחשות זמן באותו 

 תגובות גם הבודדים. החמצן אטומי לבין העיפוה(^) האורגניות התרכובות בין גם
מזיקה. השפעה בעלי שונים חומרים יוצרים אלו

 מזיקים חומרים ויצירת האוזון של הדינמי המשקל שיווי הפרת :5¥ אור
)VOC( נדיפות אורגניות תרכובות של נוכחותן בעקבות שונים,

 של גבוהים ריכוזים כך משום זמן, אורכים שתיארנו השניוניים המזהמים היווצרות תהליכי

 כאשר לאוויר. נפלטו הראשוניים שהמזהמים לאחר שעות 6-3כ- נמדדים אלו חומרים

 הזיהום. ממקורות הרחק להימדד מזהמים של גבוהים ריכוזים עשויים רוחות, נושבות

 באזורים הצהריים בשעות אוזון של גבוהים ריכוזים נמדדו בישראל שנערכו במחקרים

 רבים. זיהום מקורות בהם שאין במקומות עציון), גוש באזור (בעיקר הארץ של הפנימיים

 הבוקר בשעות דן בגוש שנפלטו ראשוניים, מזהמים שהכיל באוויר נוצר זה אוזון כי נראה,

 הנושבות הרוחות עם הארץ לפנים נע המזוהם האוויר הכבדים. התנועה עומסי בעת
האוזון. נוצר תנועתו ובמהלך מהים,

Peroxyacetyl mitrates - PAN
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)PPBV( האוזון ריקוז
120
110
100
90
80
70

המראה ממוחשבת הדמיה :6.6 אור
 תוא אוויר  גוששל מיקומו את

 במאי 25-ב בתוכו האוזון ריכוזי
 מעל היה זה אוויר גוש, .1994
 שעות מספר אביב תל אזור

לכן. קודם
)1995 ולוריא פל, פי (על

שאלות
 במדינה שנוצרת האוויר זיהום מידת את לדעתכם קובעים גורמים אילו .1

מסוימת?
 דלק משרפת הנוצר מהזיהום לרוב חמור פסולת משרפת האוויר זיהום .2

מדוע. שערו דומה. בכמות
דלק? כחומרי אורגניים חומרים משמשים מדוע .3

מתקיים? ואינו שכמעט תהליך היא שלמה שרפה מדוע .4
גז? בתנור אותה שמחממים בעת בדירה אוורור פתחי שיהיו חשוב מדוע .5

מדורה? של עשן מכיל מה .6
 טכנולוגיה פיתוח היא אוזון של ההיווצרות להפחתת ההצעות אחת .7

 דעתכם מה ).VOC( הנדיפות האורגניות התרכובות היווצרות את שתפחית
זו? הצעה על

 כפריים אזורים תושבי עשויים שניוניים) או (ראשוניים מזהמים סוגי לאילו .8
מדוע. הסבירו יותר? חשופים להיות



43 איכות האוויר :5 פרק

אוויר מזהמי של ופיזור פירוק סילוק,
עיקריים: גורמים שני ידי על נקבע באוויר המזהמים ריכוז

נתון. באזור המתרחשות מזהמים של הפליטות כל סך •

באוויר. מתפזרים או מפורקים מסולקים, המזהמים שבו הקצב •

 האוויר, מן מסולקים המזהמים שבאמצעותם הטבעיים, והמנגנונים התהליכים הכרת

מסוים. במקום בפועל הנגרמת הזיהום מידת את להבין כדי חשובה

מזהמים של ופירוק סילוק
 את ששוטפים המשקעים, הם רבים זיהום ממרכיבי האוויר לניקוי הגורם מרכזי תהליך

 חלקיקי יכולים בעננים דרכים: בכמה מתרחש זה תהליך הקרקע. אל למטה המזהמים

 בעת הענן. טיפות וגדלות מתעבות שסביבם התעבות, כגרעיני לשמש המזהם החומר

 הגשם טיפות סוחפות כן כמו הטיפות, עם לקרקע אלו חלקיקים יורדים הגשם שיורד

 להיות יכולים גז של במצב חומרים למטה. בדרכן פוגשות הן שאותם נוספים חלקיקים

 נוצר למשל כך הגשמים. ובמי העננים בטיפות מתמוססים הם אם מהאוויר מסולקים

 שבעננים המים עם מגיבות ,SO2- NOX כמו גזיות, תרכובות כאשר החומצי, הגשם

).6 בפרק (ראו גפריתית וחומצה חנקתית חומצה ויוצרות

 פי על נקבע שקצבו איטי בתהליך מוצקים מזהמים הקרקע אל שוקעים משקעים בהעדר

 בעיקר מזיקים, בלתי לחומרים פירוקם היא ממזהמים האוויר לניקוי אחרת דרך מסתם.

.CO2 ל CO הרעיל הגז מתחמצן לדוגמה כך טבעיים. כימיים תהליכים ידי על

מזהמים פיזור
 להתרחש מתחיל הפיזור פיזורם. הוא באוויר המזהמים ריכוז בהפחתת מאוד חשוב גורם

 אנכי ובכיוון הרוח, באמצעות אופקי בכיוון לנוע יכולים המזהמים הפליטה. מרגע

 משפיעים הפליטה באזור הטופוגרפיה תנאי גם מהקרקע. שעולים אוויר זרמי באמצעות

וכיוונו. הפיזור מידת על

 הרוח ועוצמת המזהמים, "סחפו שאליו הכיוון את יקבע הרוח כיוון - הרוח השפעת

 ליצור נוטה חזקה רוח באוויר. שלהם הריכוז ירידת קצב ואת הפיזור מידת את תקבע

רבה. במהירות באוויר המזהמים ריכוז קטן וכך גדולות, מערבולות
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מטר/שנייה 5 הרוח מהירות

המזהמים ופיזור הרוח עוצמת :5.6 איר

 של האנכי הפיזור את להבין כדי - האוויר של האנכית התנועה השפעת

 ק״מ, 12כ- של לגובה עד עולים כאשר עובדות. כמה תחילה להזכיר עלינו המזהמים

 הוא הממוצע הירידה שיעור ).128 בעמוד 4.1 איור (ראו יורדות הטמפרטורות כלל בדרך

0.65oC גם יורד בגובה העלייה עם האוויר. למזג בהתאם משתנה והוא מטרים 100 לכל 

האוויר. לחץ

 הסביבה, מטמפרטורת גבוהה שלו שהטמפרטורה אוויר גוש "מצא לקרקע קרוב כאשר

 לומר, ניתן למעשה למעלה. יעלה והוא שסביבו האוויר מצפיפות קטנה תהיה צפיפותו

 יורד האוויר גוש של עלייתו עם שסביבו. הקר האוויר גבי על וצף עולה החם האוויר שגוש

 ירידת שיעור יורדת. שלו והטמפרטורה מתפשט הוא כך עקב מסביבו, הלחץ

כמו .1יבש באוויר מטרים 100 לכל 1oC - קבוע הוא שעולה אוויר גוש של הטמפרטורה

מים. אדי של התעבות בו מתרחשת לא ולכן 100%מ- קטנה היחסית שלחותו אוויר - יבש אוויר
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 זו תופעה מטה. כלפי מהרום אוויר גוש ירידת של הפוך תהליך גם להתרחש יכול כן,

 בירידתו ויתחמם ירד כזה אוויר גוש מסביבתו. יותר קר אוויר גוש ישנו כאשר תתרחש

מטרים. 100 לכל 1°C של בשיעור
 במעט גבוהה בטמפרטורה זיהום ממקור שנפלט אוויר לגוש יקרה מה כעת נבדוק

 כאשר מכונית). של מפלט מצינור שנפלט אוויר (למשל הסביבה מטמפרטורת
 האוויר גוש א,15 באיור שרואים כפי הגובה, עם באיטיות יורדת בסביבה הטמפרטורה

 תשתווה שלו הטמפרטורה יחסית נמוך בגובה אולם מעלה, כלפי לעלות יחל

 נקרא זה אטמוספרי מצב "עצר. שהוא עד תואט ועלייתו הסביבה לטמפרטורת

.יציבה אטמוספרה
 במהירות יורדת הסביבה טמפרטורת זה במקרה ב.15 באיור המוצג זה הוא אחר מקרה

 מעלה, כלפי לעלות יחל מסביבתו, יותר החם האוויר, גוש כך משום בגובה. העלייה עם

 משיעור קטן בגובה העלייה עם שלו ההתקררות שיעור הראשון, במקרה כמו שלא אולם
 הוא כך משום מסביבתו. חם להיות ממשיך הוא ולכן מסביבו, האוויר של ההתקררות

 .יציבה בלתי אטמוספרה נקרא כזה אטמוספרי מצב הפרעה. ללא למעלה עולה

 המזהמים "שארו יציבה, האטמוספרה שבו הראשון, במקרה המזהמים פיזור מבחינת

 בלתי האטמוספרה שבו השני, במקרה מאוד. מצומצם יהיה שלהם והפיזור לקרקע, סמוך

שלהם. טוב פיזור ויהיה למעלה המזהמים יעלו יציבה,

 שתהיה הטמפרטורה
 שנפלט האוויר, בגוש

תהיה הזיהום, ממקור

בה
,ו

 משתווה זו בנקודה
האוויר, גוש טמפרטורת

יציבה אטמוספרה א.

5.7 vk: יציבה בלתי ואטמוספרה יציבה אטמוספרה
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 הגובה. עם עולה הטמפרטורה שבו הפוך, מצב באטמוספרה נוצר לעתים - אינברסיה

 צף חם ואוויר למטה נמצא קר אוויר שבו מצב זהו (היפוך). ברסיהנאי נקרא כזה מצב

 מזהמים נפלטים כאשר ולכן אטמוספרית, יציבות של קיצוני מצב היא אינברסיה מעליו.

 העלייה עם בטמפרטורה (העלייה האינברסיה אם חמור. אוויר זיהום להיגרם עלול לאוויר

 זו יותר, גבוה מתחילה האינברסיה אם .קרקע איבברסיית זו מהקרקע מתחילה בגובה)

.רום איבברסיית

רום אינברס״ת :5.9 איור קרקע אינברס״ת :5.8 א״ר

 סמוך לאוויר שנפלטים מזהמים קרקע, אינברסיית קיימת כאשר - קרקע איבברסיית

 הקרקע מהתקררות לרוב נוצרת קרקע אינברסיית מעלה. כלפי להתפזר יוכלו לא לקרקע
 התקררות חלשה. והרוח בהירים השמים שבהם בלילות מאוד שכיחה והיא בלילה,

 שמעליה לאטמוספרה קרינה, באמצעות פולטת, הקרקע הבא: באופן מתרחשת הקרקע

 גם מתקרר כך עקב מתקררת. היא כך ידי ועל היום במשך שקלטה החום אנרגיית את

 מצב ונוצר הפרעה, ללא לחלל הקרינה נפלטת הבהירים בלילות לקרקע. הסמוך האוויר

 לרוב נמנעת מעוננים בלילות זאת, לעומת שמעליו. מזה קר לקרקע הסמוך האוויר שבו

 חזרה אליהם שהגיעה מהקרינה חלק מחזירים שהעננים משום האינברסיה, היווצרות
 ישנה זה שבמצב מכיוון קרקע, אינברסיית למנוע יכולה חזקה רוח גם הקרקע. לכיוון

הקרקע. עם במגעו להתקרר מספיק אינו והוא אוויר של רבה תחלופה
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 שמעליה האוויר את מחממת היא להתחמם, הקרקע מתחילה זורחת שהשמש אחרי

האינברסיה. נעלמת שעות כמה ולאחר

 העובדה בתחבורה. שמקורו האוויר זיהום מצב על רבה השפעה קרקע לאינברסיית

 רכב, כלי של מאוד רבה תנועה ישנה שבהן הבוקר, בשעות מתקיימת שהאינברסיה
האוויר. איכות על הקרקע אינברסיית של השלילית השפעתה את מחריפה

קרקע אינברס״ת של במצב מתחבורה אוויר זיהום :5.10 איור

 בכל כמעט בה מתקיימת קרקע ואינברסיית מאוד גבוה הבהירים הלילות מספר בישראל

 אוויר זיהום אירועי בגרימת ביותר החשוב הגורם היא הקרקע אינברסיית כך משום יום.

 ובעונת הסתיו בסוף בעיקר שכיחים חמור זיהום של מצבים מתחבורה. הנגרמים חמורים

 הקרקע מתקררת אלו בעונות הארוכים בלילות רוח. ללא נאה האוויר שמזג בעת החורף,

 לאחר להיהרס רב זמן לוקח זו לשכבה עבה. אינברסיה שכבת ונוצרת ניכרת במידה
 מכיוון בקיץ, מאשר יותר מאוחר האינברסיה הרס מתחיל בחורף כן, כמו השמש. זריחת

 זמן הקרקע לפני סמוך לכוד נשאר האוויר שזיהום יוצא כך יותר. מאוחר זורחת שהשמש

 יכול השנה, של ביותר הקצרים בימים החורף, באמצע רבה. התחבורה שבהן בשעות רב

 מתחילה כאשר הצהריים, אחר שעות של התנועה עומס בזמן גם ולהחמיר לשוב הזיהום

הבא. הלילה של האינברסיה שכבת להיווצר כבר
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 1999 בשנת אביב בתל ״עמיאל״ הניטור בתחנת וגרועה בינונית אוויר איכות :5.11 אור
הסביבה) לאיכות המשרד נתוני פי (על

 את ופולטות נמוכות הארובות אם הקרקע מאינברסיית יושפע מארובות הנפלט זיהום

 המזהמים את שפולטות גבוהות ארובות בניית האינברסיה. שכבת תוך אל המזהמים

 לבנות הכרח אין זו. בעיה פותר הקרקע אינברסית כלל בדרך מסתיימת שבו לגובה מעל

 בארובות להסתפק ניתן הממוצעת, האינברסיה לפסגת מעל שתתנשא כך הארובה את

 כלפי מהארובות נפלטים שהגזים מכיוון זאת האינברסיה. לפסגת קרוב יהיה שגובהן

האנכי. בכיוון מסוימת מהירות להם ויש הסביבה מטמפרטורת גבוהה בטמפרטורה מעלה

 גבוהות, ארובות יש מזהמים של גדולות כמויות הפולטים המפעלים לרוב בישראל

 אינברסיית של במצב כלל בדרך לכן הצפויים. האינברסיה מצבי פי על מראש שתוכננו

אלו. במפעלים שמקורו אוויר זיהום מורגש לא קרקע

קרקע סייתאינבר של במצב נמוכה וארובה גבוהה ארובה :5.12 אור
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קרקע ייתאינברס של במצב אביב בתל ערפיח

 הטמפרטורות מפל לקרקע סמוך רום, אינברסיית מתקיימת כאשר - רום אינברסיית

 השכבה יציבה. בלתי היא והאטמוספרה בגובה) העלייה עם יורדת (הטמפרטורה רגיל הוא

 אוויר גושי יכולים כזה במצב האינברסיה. מתחילה שבו במקום ברום, מתחילה היציבה

 האינברסיה לשכבת יגיעו הם כאשר אך ולעלות, להתחיל לקרקע סמוך שנפלטים חמים

 שכבת שתיפסק. עד תואט ועלייתם הסביבה לטמפרטורת שלהם הטמפרטורה תשתווה
 יציבה) בלתי בה האטמוספרה (כלומר מעלה כלפי אוויר תנועת קיימת שבה האוויר

 דקה בשכבה המזהמים "כלאו יותר, דקה העירוב ששכבת ככל .העירוב שכבת נקראת

יותר. גבוה יהיה זו בשכבה וריכוזם יותר

 יחסית חם אוויר מגיע האטמוספרה של הגבוהות לשכבות כאשר נוצרת רום אינברסיית

 של הגבוהות בשכבות כאשר בקיץ, בעיקר בישראל מתקיים כזה מצב שמתחתיו. לזה

 ובשכבות האטמוספרה, מרום אוויר של והתחממות שקיעה ישנה האטמוספרה

 הגובה מהים. המגיע ולח קריר אוויר של תנועה ישנה לקרקע הסמוכות התחתונות

 היא הקיץ עונת מטר. 2000ל- 400 בין הוא בקיץ הרום אינברסיית בסיס של הממוצע
 אוויר זיהום אירועי בארץ להיווצר ועלולים רום אינברסית נפוצה שבה העיקרית התקופה

מפעלים). של (ארובות גבוהים ממקורות
 בסיס לגובה בהתאם האוויר זיהום על השפעתה משתנה רום, אינברסיית נוצרת כאשר

מזהמים. שפולטות הארובות וגובה האינברסיה
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רום: אינברסיית של נפוצים מצבים כמה מתוארים 21 באיור

 אך מוגבל, אמנם יהיה המזהמים פיזור זה במקרה גבוה. האינברסיה בסים - א מצב •

המור. זיהום "ווצר ולא אוויר של גדול בנפח יתפזרו הם עבה העירוב ששכבת מכיוון
 זיהום "ווצר זה במקרה הארובות. מגובה וגבוה נמוך האינברסיה בסים - ב מצב •

דקה. עירוב בשכבת כלואים יהיו שהמזהמים מכיוון חמור,

 אל המזהמים "פלטו זה במקרה האינברסיה. מבסיס יותר גבוהה הארובה - ג מצב •

 זיהום יורגש לא לקרקע וסמוך האינברסיה, לשכבת שמעל יציבה הבלתי השכבה תוך

כלל.

רום אינברס״ת של שונים במצבים מארובות פיזור :5.13 איוו־
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 בעמקים המזהמים. פיזור על היא גם משפיעה הטופוגרפיה - הטופוגרפיה השפעת

 רוח ללא בהירים בלילות קרקע אינברסיית של עבה שכבה נוצרת והרים גבעות המוקפים

 במדרונות מתקררת הקרקע שבלילה היא, לכך הסיבה מאוד. חלשה הרוח כאשר או

 לחוש ניתן העמק. תוך אל ששוקע קר אוויר שכבת מעליהם ויוצרת העמק את המקיפים

 נעשית מהחלון הנכנסת והרוח גבעות, של באזור בהיר בלילה שנוסעים בזמן זו בתופעה

 הממוקמות אנג׳לס, לוס כגון ערים, נמוכים. למקומות יורדת המכונית כאשר יותר קרה
חמור. אוויר מזיהום סובלות כאלה במקומות

חם אוויר

בעמק הנוצרת אינברסיה :5.14 אור

 מפעלי ממוקמים חיפה בעיר במקומותינו: גם מורגש אוויר לזיהום הטופוגרפיה בין הקשר

 הנע בגובה הכרמל הר על מצויים המגורים אזורי ורוב הים, לחוף סמוך במפרץ התעשייה
 מאזור רוחות ונושבות נמוך שבסיסה רום אינברסיית נוצרת כאשר מטר. 500ל- 250 בין

 עירוב בשכבת הכרמל שעל המגורים באזורי המזהמים נלכדים הכרמל, לכיוון התעשייה

 על להיווצר יכול זה במצב מטר. 100לכ- רק מגיע עוביה מסוימים שבמקרים דקה,

 העירוב שכבת שבו במפרץ, התעשייה באזור שנוצר מזה יותר חמור אוויר זיהום הכרמל

בקיץ. גם ולעתים המעבר בעונות כלל בדרך בחיפה מתקיים כזה אוויר מזג יותר. עבה
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ויבש חם אוויר

ולח קריר אוויר

ויבש חם אוויר

 זיהום נוצר שבו מצב
חמור אוויר

בחיפה המגורים באזורי אוויר זיהום מצבי :5.15 איור

לישראל אוויר מזהמי "יבוא"
 ממקור שמתרחקים ככל אמנם נעלמים. אינם בסביבה המתפזרים האוויר מזהמי

 באחד ממנו יסולקו אשר עד באוויר להיות ממשיכים הם אך ריכוזם, פוחת הזיהום

שתיארנו. המנגנונים

 ממקום העת כל שנעים אוויר גושי בתוך קילומטרים אלפי לנוע עשויים אוויר מזהמי
 4מ- פחות שקוטרם זעירים, חלקיקים של התנועה כושר באטמוספרה. למקום

במיוחד. גדול מיקרומטרים,
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 על בעיקר מהאוויר קיםחמור והם מאוד קטנה אלו חלקיקים של שקיעתם מהירות
 (אפריל-אוקטובר) היבשים בחודשים נמצאו בישראל שנעשה במחקר משקעים. ידי

 חלקיקי היו שנמצאו החלקיקים רוב זה. מסוג חלקיקים של מאוד גבוהות רמות

 ימים כמה של במהלך ,NOX 1 8ס2מ- הנוצרים שניוניים מזהמים אלו וניטרט. סולפט

 SO2 בפליטת עלייה זו בתקופה שאין מאחר משקעים. ללא אוויר מזג של בתנאים
-NOX ,השערה רחוקים. במקומות אלו חלקיקים של שמקורם הסברה עלתה בארץ 

 הסולפט חלקיקי של בריכוזם העלייה בין הקשר את שבדק אחר במחקר אומתה זו

 זה במחקר העת. באותה לארץ שהגיעו אוויר גושי של תנועתם מהלך לבין והניטרט,
 וחלפו אירופה, ממרכז יצאו אשר אוויר גושי לישראל הגיעו זו שבתקופה נמצא,

צפופים. תעשייה אזורי מעל לישראל בדרכם

8.5.904.5.90 6.5.90

“W
7.5.90

5.5.90

1.5.90

2.5.90

 1990 במאי 8ב- לישראל שהגיע אוויר גוש של תנועתו :5.16 איור
)1996 ל!ריא פי (על מאירופה מזהמים עמו נושא כשהוא

שאלות
 האוויר שזיהום העובדה את מדגים לישראל מזהמים "יבוא" על המחקר ו.

גבולות. יודע אינו

"מייצאות"? שהן לזיהום אחראיות (באירופה) המדינות לדעתכם האם א.

אחרת? במדינה שמקורו זיהום עם להתמודד יש לדעתכם כיצד ג.
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שאלות
לאוויר? שנפלטים החומרים "נעלמים" לאן ו.
 את לוו באוויר? המזהמים פיזור על האוויר מזג תנאי משפיעים כיצד .2

בדוגמאות. תשובתכם

והשיבו: 5ו.7 באיור התבוננו .3

 עם יותר מהר הסביבה טמפרטורת יורדת ב) או (א תרשים באיזה א.

בגובה? העלייה

 .X באות בתרשימים המסומנים ובטמפרטורה בגובה לאוויר נפלט גז ב.
מהתרשימים? אחד בכל למטה) או (למעלה הגז ינוע כיוון לאיזה

יציבה? בלתי אטמוספרה ואיזה יציבה אטמוספרה מתאר איור איזה ג.

5.17 11א'

רום. אינברסיית ומהי קרקע אינברסיית מהי הסבירו א. .4

 ועל רכב מכלי מזהמים פיזור על קרקע אינברסיית משפיעה כיצד ב.

מארובות? מזהמים פיזור
 של טוב לפיזור הסבירות מידת לפי הבאים האוויר מזג מצבי את דרגו .5

בבוקר: 8:00 בשעה אביב תל באזור אוויר מזהמי

בהיר. לילה לאהר רות ללא נאה הורף יום א.

וסוער. גשום חורף יום ב.

רות. ללא נאה קיץ יום ג.
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 של טוב לפיזור הסבירות מידת לפי הבאים האוויר מזג מצבי את דרגו .6
 350 בחדרה הארובות (גובה בחדרה החשמל תחנת באזור אוויר מזהמי

 500כ- של לגובה עד מיד עולים בלחץ מהארובות הנפלטים והגזים מטר

מטר):
מטר 600 הרום אינברסיית בסיס א.
מטר 2500 הרום אינברסיית בסיס ב.
מטר 400 הרום אינברסיית בסיס ג.
רום. אינברסיית אין ד.

 כאשר הקודמת, שבשאלה האוויר מזג בתנאי המזהמים לפיזור יקרה מה .7
 לגובה עד עולים בלחץ ממנה שנפלטים והגזים מטר 100 הארובה גובה

מטר? 150 של
 בגלל חמור אוויר לזיהום גבוהה סבירות בארץ קיימת עונה באיזו .8

מדוע. הסבירו תחבורה?
 האוויר זיהום אירועי במספר ההבדלים את והסבירו 5.11 באיור עיינו .9

השנה. במשך
 יותר מועט זיהום "מדד לארובה סמוך שבו מצב "תכן כיצד הסבירו, .10

מהארובה? המרוחק במקום מאשר
האוויר? מזהמי פיזור על להשפיע הטופוגרפיה יכולה כיצד .11
הקרקע? שימושי תכנון בעת המקומי האקלים את להכיר חשוב מדוע .12
 מאזור האוויר מזהמי שפיזור כך, חיפה העיר את לתכנן היה ניתן כיצד .13

יותר? טוב יהיה העיר של התעשייה

והסביבה האדם לע והשפעתם האוויר מזהמי
 ששאפתם ממה 99% אוויר. כליטר לגופכם נכנס זו בפעולה עמוקה. אחת נשימה קחו

 שונים, חומרים הם המרכיבים יתר וחמצן, חנקן - האוויר של העיקריים המרכיבים הם

 הערכות פי על זעירים. מוצקים חלקיקים והשאר זעירות טיפות חלק גזים, מהם חלק
 השפעות מהן לרבות שונות. תרכובות 2,800כ- עירונית בסביבה באוויר מצויות שונות

 מי של וברגישותו למזהם החשיפה במשך בריכוזו, המזהם, בסוג התלויות מזיקות,

 האדם לבריאות הנזק בין ישיר קשר לזהות מאוד קשה רבים במקרים לזיהום. שנחשף

 נעשית רבים חומרים של השפעתם לכך, נוסף באוויר. מסוים חומר של נוכחותו לבין

 פוגע האדם, לבריאות נזקים מלבד אחרים. חומרים עם מופיעים הם כאשר רק מזיקה

מבנים. כגון דוממים, ובעצמים בצמחים גם האוויר זיהום



האדם בריאות לע העהשפ
הציבור. בבריאות שעסקו רבים במחקרים הוכה בבריאות לפגיעה מזוהם אוויר בין הקשר
 יכולות לעתים כי אם הנשימה, למערכת קשורות מזוהם לאוויר בחשיפה הסכנות מרבית
והעור. העיניים כגון בגוף, אחרות למערכות גם בעיות להיגרם

 לגוף. אוויר מזהמי של חדירתם מפני המגינים מנגנונים כמה קיימים הנשימה במערכת
 עמוק נלכדים יותר קטנים חלקיקים גדולים. חלקיקים של כניסה מונעות באף השערות

 בולטים שממנה רירית מרקמה בנויות אלו דפנות הנשימה. קנה דופנות ידי על בגוף יותר
 לכיוון מנוגד בכיוון מתמדת גלית בתנועה הנמצאים זעירים, ריסים הנשימה קנה לחלל

 אותם דוחפים הנשאף, באוויר הנמצאים חלקיקים לוכדים והריר הריסים האוויר. זרימת
 כן כמו הקיבה. מיצי ידי על הריר מעוכל שבה הקיבה, אל ומשם הבליעה בית לעבר

 מנגנון לגוף. החודרים מזהמים מנטרלים הם וגם החיסון מערכת של תאים בריר מצויים
 ונזלת, דמעות שיעול, עיטוש, של ספונטניות תגובות הם הזיהום מפני עלינו המגן אחר

לגוף. המזהמים כניסת את המונעות
 של חדירה למנוע מצליחים אינם אך רגילים, בתנאים עלינו מגינים שתיארנו המנגנונים

 גבוה לריכוז חשיפה או למזהמים ממושכת חשיפה ישנה כאשר הגוף למערכות מזהמים
 ההגנה, מנגנוני את רבה בקלות לחדור יצליח קטנים חלקיקים בעל מזהם מזהמים. של

 חלקיקים במיוחד (מזיקים יותר קטנים שהם ככל גדלה לחלקיקים בחשיפה והסכנה
 ממשיכים ההגנה במערכות נחסמו שלא מזהמים מיקרומטרים). ו0מ- קטן שקוטרם

לריאות. בדרכם

איכות האוויר :5 פרק 156

הנשימה מערכת :5.18 איור
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הבאות: לקבוצות הבריאות על האוויר זיהום של ההשפעות את לחלק ניתן

 הדרגתי באופן בגוף שונות מערכות בתפקוד פוגעים המזהמים - כרוניות השפעות

 לגרום עשויה דו-חמצנית לגפרית ממושכת חשיפה דוגמאות: כמה להלן שנים. במשך
 נזקים לגרום עלולה לאוזון ממושכת חשיפה לריאות), האוויר במעברי (דלקת לברונכיט

 את ולהפוך החיסונית במערכת לפגוע עלולה חנקן לתחמוצות ממושכת וחשיפה לריאות

 ותרכובות כבדות מתכות בעיקר שונים, מזהמים ולנגיפים. לחיידקים יותר פגיע האדם

 לתאים אותם שהופכים שינויים בתאים, לשינויים לגרום עלולים בנזן, כגון שונות אורגניות

סרטניים.
 כך ספורים). ימים או (שעות קצר זמן בפרק חמורה פגיעה - אקוטיות השפעות

 למוות. לגרום עלולה )CO( חד-חמצני פחמן של מזיק לריכוז חד-פעמית חשיפה למשל,
 למוח, החמצן העברת נמנעת כך עקב שבדם. ולהמוגלובין נקשר החד-חמצני הפחמן

 כגון לנזקים, גורמים למוות הגורם מהריכוז נמוכים ריכוזים גם הגוף. חלקי ולשאר ללב
פיזיות. משימות לבצע וביכולת הריכוז ביכולת פגיעה

עוד נוצרות שעמם תומרי□ האדם על מזיקות השפעות המזהם
האדם על מזיקות השפעות

 (אלו ומתכות גזים
 לחלקיקים נספחים
לריאות) עמם וחודרים

 שיעולים לב-נשימה, בעיות נשימה, בעיות
 החמרה אסתמה חולי אצל בחזה. ואי-נוחות
המחלה. בתופעות

 חומרים של מוצקים חלקיקים
שונים

אחרים חלקיקים העצבים. למערכת נזק הנשימה, בדרכי פגיעה
לסרטן. לגרום שעלולות מתכות יש

 כבדות מתכות של חלקיקים
קדמיום) כספית, עופרת, (כגון

מים  בתפקודי פגיעה הנשימה, בדרכי מחלות החמרת
הנשימה. ודרכי העיניים גירוי הריאה,

)SO2( דו-חמצנית גפרית

SO2, ,פחמימנים
nox- מים

 בכלי מחלות הנשימה, בדרכי מחלות החמרת
 פגיעה כרוניות. כליות ומחלות הלב של הדם

הריאה. בתפקודי

)NO2( דו-חמצני חנקן

 לב מחלות הנשימה, בדרכי מחלות החמרת
 בתפקודי פגיעה הלב. של הדם בכלי ומחלות

הנשימה. ודרכי העיניים גירוי לב-ריאה,

 אוזון פוטוכימיים: מחמצנים
)O3( ואחרים

 נמוכים בריכוזים מידי. מוות - מסוים לריכוז מעל
 מחלות החמרת עוברים, בהתפתחות עיקוב יותר

בערנות. פגיעה הלב, ושל הדם כלי של

)CO( חד-חמצני פחמן

 מהתרכובות חלק דמעות. הנשימה, מערכת גירוי
מסרטנות.

נדיפות אורגניות תרכובות
(VOC)

האדם על אוויר מזהמי השפעות :5.1 סבלה

הרקמות אל הנשימה מדרכי החמצן להעברת בדם המשמשת המולקולה - המוגלובין ו
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אוויר וזיהום אסתמה
 הולך שקוטרם (סינפונות) צינורות של מסועף "עץ" דרך עובר שואפים שאנו האוויר

 מחלה היא אסתמה ).156 בעמוד 5.18 איור (ראו לריאות שמתקרבים ככל וקטן
 המגיעה האוויר כמות קטנה שבעקבותיה הסינפונות, להתכווצות הגורמת אלרגית

 גדול ומגוון מודלקות, הנשימה דרכי אסתמה חולי אצל נשימה. קוצר ונגרם לריאות

 טבעי, להיות יכול החומרים של מקורם חנק. להתקפי להם לגרום יכול חומרים של
 האדם. פעילות של תוצאה או חיים, בעלי פרוות צמחים, של אבקנים אבק, לדוגמה:

 ואוזון חנקן תחמוצות גפרתיים, חלקיקים של בריכוז עלייה כי נמצא, מחקרים בכמה

 כי נמצא, כן כמו חולים. לבתי אסתמה חולי של הפניות במספר לעלייה הביאה

 ולהחמיר להגביר יכולה )O3( לאוזון או )SO2( דו-חמצנית לגפרית ממושכת חשיפה
האסתמה. חולי אצל האסתמטיות הבעיות את

 12-6 בני ילדים בקרב 1992ב- אסתמה שכיחות :5.19 אחו־
האוכלוסייה) מכלל (אחוזים

הבריאות) משרד נתוני פי (על

¥
• גברים
- 3נשים

C
ם

2

1

0 1
1982

1
1985

1
1988

1
1991

 1991-1982 ,18 בני יהודים בקרב (באחוזים) אסתמה שכיחות :5.20 איור
הבריאות) משרד נתוני פי (על
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שאלות
אסתמה? חולי בשביל נקי" "אוויר מהו .1

אסתמה? לחולי נקי אוויר של חשיבותו מה .2

 מתרשימים להעלות ניתן השערות אילו הקודם. שבעמוד באיורים עיינו .3
לאסתמה? אוויר זיהום שבין לקשר בנוגע אלו

 ישנן באוכלוסייה לאדם. מאדם שונה מזוהם לאוויר החשיפה השפעת - סיכון קבוצות

 זיהום. של נמוכות ברמות גם נזק להן להיגרם ויכול מאחרות, יותר רגישות שהן קבוצות

 ממחלות הסובלים ואנשים קשישים צעירים, ילדים תינוקות, הן במיוחד רגישות קבוצות

והריאות. הלב למערכות הקשורות אלו בעיקר כרוניות,
 אצלם ולכן צרים, נשימה דרכי לילדים גורמים: כמה ידי על מוסברת הילדים של רגישותם

 למבוגרים בהשוואה קלות ביתר האוויר מעבר את חוסמות הנשימה בדרכי דלקות

 למבוגרים, בהשוואה גוף לקילוגרם אוויר יותר שואפים ילדים כן כמו כזו. בדלקת שלוקים

 את המגביר אחר גורם גופם. למסת ביחס מזהמים יותר גם לגופם נכנסים כך ובשל
 מאשר יותר פגיעה צעירים ילדים אצל החיסון שמערכת העובדה הוא ילדים של רגישותם

למבוגרים. שיש רבים נוגדנים פיתחו טרם שהילדים מכיוון מבוגרים, אצל
 מאשר יותר חלשה אצלם החיסון שמערכת מכך, נובעת הקשישים של היתר רגישות

 אוויר מזהמי כי למשל, נמצא לזיהומים. פחות עמיד גופם כן ועל צעירים, אנשים אצל

 אצל קיימת כן כמו ריאות. ובדלקת בשפעת להידבק הקשישים של סיכוייהם את מגבירים

 על מקשה האוויר למזהמי והחשיפה והריאה, הלב בתפקודי טבעית ירידה קשישים

זו. תופעה עם התמודדותם

 מחקר — אביב תל ילדי צל מתחבורה האוויר זיהום תעהשפ
הציבור בבריאות

 מחקר, אביב תל באוניברסיטת לרפואה הפקולטה במסגרת נערך 2000 בשנת

 זה מחקר נציג אביב. תל ילדי על מתחבורה האוויר זיהום השפעת את שבדק

זה. מסוג מחקרים ביצוע לדרך כדוגמה

 נחשב האחד - בעיר אזורים בשני ספר בתי משמונה ב' בכיתות ילדים נבדקו במחקר

אוויר עם לאזור נחשב והשני אביב) תל (מרכז-צפון גבוה אוויר זיהום שבו לאזור
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הבאות: הפעולות בוצעו המחקר לצורך אביב). תל (צפון-מזרח פחות מזוהם

 של הראשון בחלקו מפורט. בריאות שאלון על לענות נתבקשו הילדים הורי .1

 שיש 2 1נשימה ומחלות 1נשימתיים סימפטומים על ההורים נשאלו השאלון

 ההורים נשאלו השני בחלק ואסתמה. נשימה קוצר שיעול, כגון לילדיהם,

 ההורים של עישון הרגלי הדיור, צפיפות כגון בבית, החיים סביבת על שאלות
בחורף. הדירה וחימום

הריאה. תפקודי של בדיקה הספר בבית עברו הילדים .2

 את שמנטרלים סטטיסטיים מודלים פי על במחשב עובדו הבריאותיים הנתונים

 למחלות תורשתיות נטיות כגון האוויר, לזיהום קשורים שאינם הסביבה משתני
ההורים. של עישון והרגלי

 המזוהם. האזור ילדי בקרב יותר שכיחים הנשימתיים מהסימפטומים רבים כי נמצא

 לסבול ילדים של לסיכויים באשר גם החוקרים הסיקו הסטטיסטי המודל פי על
 1.57 פי גבוה סיכוי יש המזוהם באזור המתגורר לילד למשל, כך אלו. מסימפטומים

 2.3 פי של וסיכוי מסינוסיטיס לסבול 2.1 פי של סיכוי בכיח, מלווה משיעול לסבול

 מחלות לגבי נקי. באזור המתגורר לילד בהשוואה - שקדים לניתוח להזדקק

האזורים. בין הבדל נמצא לא נשימתיות

שאלות
 סביבת על שאלות הילדים הורי את המחקר עורכי שאלו מדוע .1

בבית? המגורים
מגוריכם. באזור הציבור בבריאות למחקר נושא בחרו א. .2

 לאסוף הדרך ומהי זה מחקר לצורך לאסוף יש נתונים אילו רשמו ב.

אלו. נתונים

הצטננות. כגון תופעות - נשימתיים סימפטומים 1
וברונכיט. אסתמה ריאות, דלקת כגון מחלות - נשימה מחלות 2
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סיגריות ישוןע
 כימיים חומרים של שונים סוגים 4000כ- מכיל הטבק עשן - ולסביבתו למעשן מזיק עישון

שבעשן: מהחומרים כמה להלן ורעילים. כמסרטנים הוכחו מהם שרבים שונים,

ממכר) (סם ניקוטין •
ולב) ריאה למחלות וגורם ממכוניות שנפלטים הגזים (אחד )CO( חד-חמצני פחמן •

מציפורניים) לכה להסרת היתר בין המשמש ממיס (חומר אצטון •
הבגדים) בארון עש של כממית (המוכר נפטלין •

לחיטוי) המשמש רעיל (חומר אמוניה •

הדלק) ממרכיבי (אחד בנזן •

מכוניות) למצברי מילוי (חומר קדמיום •
רעיל) (חומר ארסן •

 העיקרית הסביבתית הסיבה את מהווה סיגריות עישון - למעשן העישון נזקי

 הקצר לטווח הן וקשים, רבים הם סיגריות מעישון הנגרמים הנזקים ולתמותה. לתחלואה
 רבים. מדעיים מחקרים באמצעות שהוכחו ברורים נזקים אלו הארוך. לטווח והן

 גורם הניקוטין ידי על המוח גירוי המוח. על המשפיע ממכר סם הוא שבסיגריה הניקוטין

 לצרוך למעשן גורם זה רפיון על להתגבר הרצון רפיון. בא שלאחריה מסוימת לעוררות

 רמת את המעשן משיג נוספת) (סיגריה זו מנה צריכת ידי ועל ניקוטין, של נוספת מנה

 גורם מעשן אדם אצל בדם ניקוטין העדר שעישן. מבלי לו שהייתה והעוררות הריכוז

 חשים אינם חדשים מעשנים כי לציין חשוב לחץ. ולהרגשת שקט לאי במתח, לעלייה
 של נוסף נזק הניקוטין. להשפעת התרגל לא עדיין שגופם מאחר אלו בתופעות בתחילה

 לב. במחלות לחלות הסיכון להגדלת הגורמת תופעה הדם, בלחץ עלייה הוא הניקוטין

 שבדם להמוגלובין שנקשר )CO( חד-חמצני פחמן לריאותיו המעשן שואף העישון בעת

 הגופני. בכושר ירידה ונגרמת לשרירים מחומצן פחות דם מגיע כך עקב החמצן. במקום

 של תפקודם גם הריכוז. בכושר ירידה וישנה חד-חמצני מפחמן הוא גם מושפע המוח

לרעה. מושפע בגוף אחרים תאים
 הקשר את אישרו רבים מחקרים והלב. הדם בכלי לפגיעה העישון גורם הרחוק בטווח

 שומנים שוקעים הניקוטין בהשפעת לב. ממחלות ותמותה תחלואה לבין עישון בין ההדוק
 הדם. כלי חלל לחסימת בהדרגה המביאה עורקים, טרשת ומתפתחת הדם כלי בדופן

 הדם כלי להתכווצות וגורם הדם לחץ ואת הדופק את מעלה כשלעצמו הניקוטין

 דם כלי במחלות לחלות הסיכון את ומעלה הלב, פעולת על מאוד מקשה זה דבר בגוף.

 אסתמה ברונכיט, כגון הנשימה, בדרכי נוספות למחלות גורם העישון ובידיים. ברגליים

הריאות). (נפחת ואמפיזמה
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 בסרטן החולים עשרה מתוך תשעה העישון. ידי על נגרמים בעולם הסרטן ממקרי שליש

 בסרטן לחלות מעשן של סיכוייו פסיבי. מעשן לעתים הוא והעשירי מעשנים הם הריאות

 שעישן הסיגריות ממספר העישון, זמן ממשך לעשן, החל שבו מהגיל מושפעים ריאות

 להתפתחות עיקרי גורם מהווה סיגריות עישון הסיגריות. עשן של השאיפה ומעומק ביום
 כן, כמו הקיבה. וסרטן הכליה סרטן הוושט, סרטן הלוע, סרטן כמו נוספים, סרטן סוגי

 יותר גבוהה קיבה כיבי של השכיחות ולכן גבוהה, הקיבה חומציות מעשנים של בגופם

מעשנים. לא אצל מאשר
 המזיקים החומרים השפעת בשל והשיניים הפה בבריאות לפגיעה גם גורם העישון

 הם: הנזקים הנשימה. ובמערכת בפה המתפתחים החיידקים ובשל בריאות המצטברים

רע. וריח השיניים של הכתמה הפה, סרטן חניכיים, מחלות

 אצל גם ובמספרם. בטיבם הזרע, בתאי פגיעה ידי על הגבר בפוריות לפגיעה גורם העישון

פוריות. של בעיות שכיחות מעשנות נשים
 לשינויים וכן בפנים קמטים הופעת זרוולזי העור של מוקדמת להזדקנות גורם העישון

 קופסה המעשן 25 בן שאדם הוכיחו מחקרים חות.רוהתק השער הלבנת כמו בשער,

מעשן. שאינו מאדם יותר צעיר ימות ליום אחת

 במי גם פוגעים במעשנים הפוגעים הנזקים - המעשן את לסובבים העישון נזקי

 לגופו שואף הפסיבי המעשן סביל). (עישון פסיבי מעישון וסובלים בסביבתם שנמצאים
 4000כ- נספגים סביל בעישון המעשן. פולטש העשן ואת הסיגריה בערת עשן את

 חלק של ריכוזם אחת. בוערת מסיגריה וחלקיקים) (גזים שונים כימיים חומרים

 המעשן שמכניס בעשן מאשר הסיגריה בערת של בעשן יותר גבוה המזיקים מהחומרים

לגופו. ישירות
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 למעשנים הקשים הנזקים בדבר רבים ממחקרים עדויות הצטברו האחרונות בשנים
 למחלות הריאות, בתפקוד לפגיעה גבוהים סיכויים קיימים זו שבאוכלוסייה נמצא פסיביים.

 אצל נמצאו כן כמו ועוד. אסתמטיים להתקפים אלרגיות, לתופעות בערנות, לירידה לב,
 לא אנשים של דם בבדיקות הריאות. בסרטן תחלואה של גבוהים שיעורים אלו אנשים

 מהסביבה. שספגו ניקוטין של גדולות כמויות נמצאו סיגריות לעישון החשופים מעשנים
 העולות חד-חמצני פחמן של כמויות התגלו בהם שמעשנים סגורים במקומות בבדיקות

המותר. התקן על
 הנזקים מעשנות. לאימהות עוברים הם (פסיביים) סבילים מעשנים של נוספת קבוצה

 ופגיעה הדם ובלחץ הלב בקצב עלייה נשימה, בתנועות הפחתה אלו: לעוברים הנגרמים
 ותמותת פגים לידות של גבוהה שכיחות קיימת מעשנות נשים אצל בהתפתחות. כללית
 תינוקות אצל מולדים מומים של שכיחותם עולה כן כמו והלידה. ההיריון במהלך עוברים

 להינזק, כן גם עלולים מעשנות שאינן לנשים שעוברים עדויות ישנן מעשנות. לאימהות
סיגריות. של בעשן הרוויה לסביבה תדיר באופן חשופה האם אם

 מערכת של אחרות ודלקות ריאות מדלקת סובלים מעשנים להורים שילדים נמצא
 תפקודי שהתפתחות הוכיחו, שונים מחקרים מעשנים. לא של מילדים יותר הנשימה
 במערכת הזיהומים ושכיחות מואטת, מעשנים של בבתים הגדלים ילדים אצל הריאות
 אצל ההורים. שמעשנים היומי הסיגריות ממספר ישיר באופן מושפעת שלהם הנשימה

 הסובלים ילדים התבגרותם. עם ריאה מחלות לפתח יותר גדולה נטייה נמצאה אלו ילדים
התנהגות. ומבעיות הלמידה בכושר מהפרעות גם לסבול עלולים פסיבי מעישון

 בו שהשימוש טבק של סוג אין לא. היא התשובה - בטוח? שהוא טבק יש האם
 ועוד) נרגילה הרחה, (סיגרים, צורותיו כל על בטבק שימוש מזיק. פחות או מסוכן פחות
 הניקוטין. צריכת את מפחית אינו ניקוטין דלות סיגריות שעישון גם, נמצא מאוד. מזיק

 את להחזיק הריאות, לתוך יותר עמוק העשן את לשאוף לנטייה גורם אלו סיגריות עישון
 המכורים המעשנים מגיעים זו בדרך סיגריות. יותר ולעשן יותר ארוך זמן בריאות העשן

דומה. במידה מזיק נרגילה עישון להן. זקוקים שהם הניקוטין לכמויות

 העישון כי קובע, )1983( ציבוריים במקומות העישון הגבלת חוק - החוק? אומר מה

 בתי חינוך, מוסדות אירועים, אולמות מסעדות, קניונים, כגון ציבוריים, במקומות אסור
 אוורור סידורי בהם שיש מיוחדים, בחדרים רק מותר אלו במקומות עישון וחנויות. חולים

 מחייב כן כמו המקום. של אחרים בחלקים למטרד גורם אינו בהם והעישון מתאימים

 את המפרים על אסור. העישון שבהם המקומות את המציינים שלטים, התקנת החוק

את המגבילה לחוק, תוספת לתוקפה נכנסה 1994ב- קנסות. להטיל ניתן החוק הוראות
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 לנשום זכותם על לעמוד עובדים יכולים זו תוספת סמך על העבודה. במקומות העישון

נקי. אוויר

 הגבלת חוק העישון. נזקי מפני הציבור את להזהיר הצורך הוא בחוק שמבוטא נוסף נושא

 ולעישון. לטבק הפרסום על חמורות מגבלות קובע )1983( לעישון טבק למוצרי פרסומת
 הרדיו בשידורי טבק למוצרי פרסומת ואוסר עצמו, העישון בשבח פרסום כל אוסר החוק

 עוד .18 גיל עד נוער לבני המיועדים דפוס ובדברי בעיתונים וגם קולנוע בבתי והטלוויזיה,

 בנוסח: דפוס באותיות אזהרה האריזה על להוסיף טבק מוצרי משווקי על כי בחוק, נקבע

לבריאות". מזיק העישון כי קובע הבריאות משרד - "אזהרה

שאלות
סביבתי? כמפגע העישון הוכרז שבגללם הגורמים לדעתכם, מהם, .1

 אוויר לזיהום כמקור העישון של הייחודיים המאפיינים לדעתכם, מהם, .2

ותעשייה? מכוניות כמו אחרים, אוויר זיהום מקורות לעומת
 מיליארד 2בכ- מוערכים הישראלי למשק העישון שנזקי פורסם, לאחרונה .3

הללו? העלויות מרכיבי מהם לשנה. שקל
 הרגל מסוימות שבחברות כך, על המשפיעים הגורמים לדעתכם, מהם, .4

אחרות? בחברות מאשר יותר נפוצים סוגיו על בטבק והשימוש העישון

התייחסו: עישון. נגד הסברה מסע הכינו .5

ההסברה מסע מופנה שאליה היעד לקבוצת א.

ההסברה במסע תשתמשו שבהם לאמצעים ב.
להעביר. שתרצו העיקרי למסר ג.

בעישון: העוסקים החוקים על דעתכם מה .6

אלו? חוקים משנים הייתם האם א.
מהם? כן, אם נוספים? סעיפים להם מוסיפים הייתם האם ב.

הצומח לע האוויר זיהום תעהשפ
 האוויר זיהום לצמצום הפעולות שהחלו לפני אוויר. לזיהום מאוד רגישים הצמחים

 שטחים הברית ובארצות באירופה מתועשות ערים בקרבת לראות היה ניתן מהתעשייה,
 לצומח גדולים נזקים נגרמים כיום גם לחלוטין. כמעט הצמחייה הושמדה שבהם נרחבים

 בעולם החקלאיים היבולים לצמצום גורמת זו פגיעה כי מעריכים, יש האוויר. זיהום בגלל
במערכות צמחים נפגעים כן כמו בשנה. דולרים מיליארדי של בסכומים כלכליים ולנזקים
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נוצרות שעמם חומרים קרקע על השפעות
מזיקות השפעות עוד ומיקרואורגניזמים צמחים על השפעות המזהם

 רדיואקטיביים שהם חלקיקים
לקרקע. נספחים

קצב הקטנת פיוניות, סתימת
והצמיחה. הפוטוסינתזה

 של חלקיקים
שונים חומרים

אחרים חלקיקים  הקרקע לחלקיקי ספיחה
 על אורגני חומר פירוק והקטנת

 לעתים מיקרואורגניזמים, ידי
ניטריפיקציה. עיכוב

 קצב והקטנת בעלים פגיעה
הצמיחה.

 כבדות מתכות
 עופרת, (כגון

קדמיום) כספית,

צמחים: על
O3 ,no3 מים. ואדי

מים חיים: בעלי על

 על חנקן בקיבוע פגיעה לעתים
פגיעה חנקן, קושרי חיידקים ידי

בחזזיות.

 פגיעה בעלים, פגיעה
ושורשים, אמירים בצמיחת

תמותה. הגברת

דו-חמצנית גפרית
( SO2)

פחמימנים  שחרור בקרקע, p— ירידת
בקרקע. רעילות מתכות יוני

 הצמיחה, קצב הקטנת
עלים. נשירת

דו-חמצני חנקן
( NO2 )

SO2 צמחים: על  חיידקים של בפעילותם פגיעה
חנקן. מקבעי

 קצב הקטנת בעלים, פגיעה
 מוקדמת הזדקנות הצמיחה,

 ונשירה ופירות עלים של
 בעמידות פגיעה שלהם,

ולמזיקים. למחלות

מחמצנים
 אוזון פוטוכימיים:

)O3( ואחרים

 חיידקים של בפעילותם פגיעה
חנקן. מקבעי

 100 (מעל גבוהים בריכוזים
למוות. גורם )1חל׳־מ

חד-חמצני פחמן
( CO)

והקרקע הצמחיה על אוויר מזהמי של השפעות :5.2 סבלה

 כאשר ,70ה- בשנות בגרמניה מהיערות לחלק קרה למשל כך הטבעיות. האקולוגיות
 מזוהם. לאוויר ממושכת חשיפה בגלל מתו בהם העצים מרבית
 דו־ וגפרית אוזון כגון שניוניים, למזהמים מחשיפה נובעות בצמח הפגיעות מרבית

 באוויר שגדל בצמח הישירה הפגיעה בשל רק לא הנזק נגרם רבים במקרים חמצנית.
 יכולות מזוהם לאוויר החשופה הקרקע תכונות בקרקע: הפגיעה בשל גם אלא מזוהם,

בה. הגדלים לצמחים מתאימות לבלתי ולהפוך להשתנות

חומרים לע האוויר זיהום ותעהשפ
 מתכסים מזוהמים באזורים אדם. ידי מעשה ומבנים חומרים על משפיע מזוהם אוויר

 מאבן בפסלים קשה לפגוע יכולים באוויר אחרים ומחמצנים חומצי גשם בפיח. הבניינים
 ולבליה מגומי במוצרים סדקים ליצירת גורם האוזון מתכות. של מהירה לקורוזיה ולגרום
שלהם. מהירה

ריכוזו שאת החומר של המולקולות מספר שונים, מסוגים מולקולות מיליון יש כאשר כלומר, למיליון. חלקים - חל"מ 1
מודדים.
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האוויר לניטור וחזזיות צמחים
 על הגדלה הבוסתן, צבעונית החזזית כי נמצא, 1969ב- בכרמל שנערכו בתצפיות

 התעשייה לאזור הפונים הכרמל מדרונות על הגדלים עצים על מופיעה אינה עצים,

 הזמן עם כי העלה, מאז שעברו השנים במשך זו חזזית אחר מעקב חיפה. במפרץ

 רגישה כחזזית בעולם ידועה זו חזזית בכרמל. אחרים ממקומות גם החזזית נעלמה
דו-חמצנית. גפרית של לנוכחות
 כסמנים שונות בדרכים לנצלם מאפשרת אוויר לזיהום וחזזיות צמחים של רגישותם

 של נוכחות לבדוק ניתן לדוגמה, באוויר. מזיקים חומרים של לנוכחותם (אינדיקטורים)
חזזיות. של בתאים ריכוזן מדידת ידי על באוויר כבדות מתכות

 צמחים למצוא היא אוויר לזיהום ביולוגיים כסמנים הצמחים לניצול אחרת דרך
 שבו המזהם, של הסף ריכוז את מעבדה בתנאי ולבדוק מסוים למזהם שרגישים

 צמחים כמה בטכניון חוקרים מצאו לדוגמה כך פגיעה. סימני להראות מתחיל הצמח
 אוזון לריכוז שחשוף טבק, של מסוים בזן למשל אחר. למזהם רגיש מהם אחד שכל

 ממושכת חשיפה העלים. על אפורים כתמים להופיע מתחילים חל״מ, 0.05מ- הגבוה
 שגם חדשים, עלים ולצמיחת העלים לנשירת גורמת יותר גבוה לריכוז או זה לריכוז

קצר. זמן כעבור ונושרים נפגעים הם

שאלות
 אחר מהמעקב השנים לאורך בחיפה האוויר איכות על ללמוד ניתן מה .1

הבוסתן? צבעונית החזזית
שיוכל כדי מסוים, לצמח או לחזזית להיות צריכות תכונות אילו א. .2

מסוים? למזהם כסמן לשמש
כסמנים. לשמש שיכולים וחזזיות צמחים לאיתור דרך הציעו ב.

שאלות
כרוניות? להשפעות אוויר זיהום של אקוטיות השפעות בין ההבדל מה .1
:5.1 בטבלה עיינו .2

בטבלה. המופיעות המזיקות ההשפעות כל של רשימה הכינו א
זו. להשפעה גורמים מזהמים אילו רשמו פריט כל ליד ב.

 בלתי להיות עלולות זיהום מפני הגוף של ההגנה מערכות מדוע הסבירו .3
אלה: במקרים יעילות

לזיהום ממושכת חשיפה בעת א.
קטנים. לחלקיקים חשיפה בעת ב.
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 הציבור בריאות על האוויר זיהום השפעת לבדיקת מחקר תכנית הציעו .4
גדולה. בעיר

 היה שלא גז הייצור בתהליך פולט גדולה עיר בקרבת שהוקם חדש מפעל .5

 זה. גז עבור 2 1 1פליטה ותקן ,1סביבה תקן לקביעת דרך הציעו באזור. בעבר

התקן. קביעת בעת בחשבון להביא שיש למשתנים בתשובתכם התייחסו

קביעת בעת אוויר לזיהום סיכון בקבוצות להתחשב יש לדעתכם כיצד א. .6

הסביבה? תקני

הסביבתי? התכנון בעת אלו בקבוצות להתחשב יש כיצד ב.

שניוניים? למזהמים במיוחד רגישים שצמחים העובדה משמעות מה .7

אוויר וזיהום תחבורה
 תורמת מפותחות במדינות בעולם. העיקריים האוויר זיהום ממקורות אחד היא התחבורה

 הרכב כלי כמות המזהם). בסוג (תלוי האוויר זיהום מכלל 90% עד 40%כ- התחבורה

 כיום מצליחים במכוניות טכנולוגיים ששיפורים אף ועל העת, כל וגדלה הולכת בעולם
גדל. מהתחבורה הזיהום כל סך יחיד, מרכב הנפלטים המזהמים כמות את להקטין

בישראל רכב בלי :6.21 איור
לסטטיסטיקה) הסרבזית הלשכה פי (על

בסביבה. המותרת המרבית הזיהום רמת את הקובע תקן — סביבה תקן 1
נקודתי. זיהום ממקור המותרת המרבית הזיהום רמת את הקובע תקן — פליטה תקן 2
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1996 בעולם נבחרות ובמדינות בישראל מינוע רמת :622איר
)world resources 1פ ©על

אחרים ומקורות תעשייה

תחבורה

אחרים פליטה, למקורות בהשוואה, רכב מכלי הפליטות כמות :6.23 איור
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המכונית עמנו
 פעולת אופן את להכיר עלינו האוויר, לזיהום הרכב כלי גורמים כיצד כהלכה שנבין כדי

 במנוע פנימית. בערה מנועי הם המכוניות מונעות שבאמצעותם המנועים המכונית. מנוע

 ומסובבות ומטה מעלה בוכנות נעות שבתוכם צילינדרים, ארבעה כלל בדרך ישנם כזה

לגלגלים. מועברת הארכובה גל של הסיבוב תנועת ארכובה. גל הנקרא מתקן בתנועתן

 הארכובה ,ל הארכובה. לגל התנועה והעברת המכונית בוכנות תנועת :5.24 איור
הרכב. לגלגלי התנועה את מעביר

 הפרטיות, המכוניות ברוב המותקנים ,בנזין מנועי סוגים: לשני נחלקים הרכב מנועי

 אוטובוסים כגון גדולה, עוצמה בעל מנוע נדרש שבהם רכב בכלי המותקנים ,דיזל מבוע׳ו
ומשאיות.

הבא): בעמוד (איור שלבים ארבעה ישנם הבנזין מנועי בפעולת

הצילינדר. אל נכנסת ודלק אוויר של ותערובת יורדת הבוכנה - היניקה שלב ו.

נדחסת. שבצילינדר והתערובת עולה הבוכנה - הדחיסה שלב .2
 והדלק, האוויר תערובת להתלקחות שגורם ניצוץ יוצר חשמלי מצת - ההצתה שלב .3

 שגורם גבוה לחץ יוצרים הגזים גזים, ולהיווצרות הדלק לשרפת גורמת ההתלקחות

לרדת. לבוכנה

שבצילינדר. הגזים את החוצה ודוחפת עולה הבוכנה - הפליטה שלב .4
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1 2 3 4

פליטה הצתה דחיסה יניקה

בנזין מנוע בפעולת השלבים ארבעת :626א'וו־

 שני בין עיקריים הבדלים שני קיימים בנזין. מנוע׳ לפעולת דומה דיזל מנוע׳ של פעולתם

המנועים: סוגי
בנזין. ולא סולר הוא דיזל במנועי המשמש הדלק ו.
(מעצמה). ספונטני באופן מתרחשת הדלק הצתת כי במצת, צורך אין דיזל במנוע .2

כך: מתרחש התהליך

הדלק. בלי האוויר רק לצילינדר נכנס היניקה בשלב •

מאוד. רבה במידה שלו הטמפרטורה עולה כך ועקב נדחס, האוויר הדחיסה בשלב •
 ניצת והוא עלתה, שלו שהטמפרטורה האוויר אל הדלק מוזרק ההצתה בשלב •

הגבוהה. הטמפרטורה בגלל מעצמו
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מרכב לזיהום הגורמים תהליכים
 מכלל 1% רק מהווים מהרכב הנפלטים האוויר מזהמי — הפליטה בגזי מזהמים

 מידת האוויר. של הרגילים המרכיבים הם הגזים שאר הרכב, במפלט היוצאים הגזים

 שבו האופן ידי על רבה במידה נקבעים השונים המזהמים בין הכמותי והיחס הזיהום

פחות. ויזהם דלק פחות יצרוך כהלכה שפועל מנוע הרכב. מנוע מתוחזק

CH
NOx

/

CH פחמימנים 
NOX חנקן תחמוצת 
CO חד-חמצני פחמן
N חנקן 
H2O מים
CO2 דו-חמצני פחמן

בנזין ברכב הפליטה ,זי הרבב :6.26 א•!־

מרכב אוויר זיהום

 לצילינדרים, המועברת בתערובת ),העירוב יחם( לדלק האוויר שבין הכמותי היחס
אחת מסה יחידת הוא: הנכון היחס בנזין במנועי המנוע. של הפעולה תקינות על משפיע
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 פליטת את יגביר נכון לא עירוב יחס ).1:14.7 (יחס אוויר של מסה יחידות ו4.7ל- דלק של
המזהמים.

 אוויר לעומת דלק יותר בה יהיה כלומר מדי, יותר בדלק עשירה תהיה התערובת אם

 כזה במקרה השרפה הדלק. לשרפת בחמצן מחסור "ווצר ),1:13 של יחס (למשל
 מהמכונית. הנפלטים 00וה- )CH( הפחמימנים כמות תגדל ולכן שלמה, בלתי תהיה

 כמות ולכן יחסית, נמוכה בדלק עשירה תערובת של שרפה בעת הנוצרת הטמפרטורה

 של עודף בה יש כלומר בדלק, דלה התערובת אם זאת, לעומת נמוכה. תהיה NOX ה

 כמות תקטן כך ועקב הדלק של טובה שרפה תהיה ),1:16 של יחס (למשל אוויר
 גדול אינו האוויר עודף (אם שתיווצר הטמפרטורה אולם הפליטה. בגזי CO וה הפחמימנים

.NOX גזי יותר וייווצרו גבוהה תהיה מדי) יותר

 ולכך בנזין במנועי מאשר יותר גבוהה בטמפרטורה נעשית הדלק שרפת דיזל במנועי

 שרפה כלל בדרך מאפשרת הגבוהה הטמפרטורה הנוצרים. המזהמים הרכב על השפעה
 לרכבי בהשוואה קטנה הנוצרים הפחמימנים כמות גם .CO פחות נוצר וכך יותר טובה

 עשוי דיזל רכב ).VOC( נדיפות תרכובות ולא חלקיקים הם הפחמימנים כשרוב בנזין,

 פעולת מאופן נובעת לכך הסיבה כי משערים בנזין. מרכב יותר סו פי עד חלקיקים לפלוט

 כל לא כך משום מאוד, מהר מתרחשת דיזל במנוע השרפה הדלק. ומהרכב הדיזל מנועי

 השרפה בתנאי להישרף. מספיקים ארוך, שרפה זמן נדרש מהם שלחלק הדלק, מרכיבי

חלקיקים. יוצר נשרף שלא הדלק הדיזל מנוע של

 של היווצרות היא דיזל במנועי הגבוה השרפה טמפרטורת של אחרת השפעה
NOX בנזין. למנועי בהשוואה גדולות בכמויות

גבוה

r
n

Cס

נמוך

±51:13:± ±4:1:16± 1:17 דלק אוויר יחס

אוויר/דלק היחס שינוי עם מהרכב הנפלטים המזהמים ריכוז :527 אור
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(אוטובוסים) דיזל ומרכב פרטיות) (מכוניות בנזין מרכב המזהמים פליטת :6.28 איור

 הוא מהרכב המזהמים מרבית של מקורם - התדלוק בעת מזהמים התנדפות
 המכונית. תדלוק בעת הדלק של להתנדפות גם יש רבה משמעות אולם הפליטה. בגזי

מסרטן. חומר שהוא בנזן ובכללם רבות מזיקות תרכובות מכילים הדלק אדי

 המזהמים כמות על משפיע הרכב גיל - בו השימוש ואופן הרכב גיל השפעת

 ממירים בהם מותקנים שלא מכיוון יותר, רב זיהום פולטים ישנים רכב כלי בו. הנוצרים

 עבודת ביעילות לירידה גורמת הרכב חלקי של שהבליה ומשום בהמשך) (ראו קטליטים
 50% תורמים בארץ, הרכב מכלי ו0% המהווים הישנים, הרכב שכלי מעריכים המנוע.

מרכב. לזיהום

 להתחלות שנדרש רכב רבים. מזהמים להיווצרות הוא גם גורם המנוע של יתר מאמץ

 המנוע. את מאמץ ערים, ובתוך תנועה בפקקי נסיעה בעת כמו יותר, רבות נסיעה

 הן גם גורמות חדות, ובלימות זינוקים הכוללת נכונה, לא ונהיגה הרכב של יתר העמסת

דומה. לתופעה
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(קמ״ש) הנסיעה מהירות

 המזהמים פלטת לשיעור הנסיעה מהירות בין היחס :629 איור
הסביבה) לאיכות המשרד פי (על

מרכב הזיהום בעיית םע התמודדות
 הפליטה גזי להפחתת טכנולוגי פתרון הוא קטליטי ממיר — הקטליטי בממיר שימוש

 ואילך. 1993 ״צור משנת הפרטיים הרכב כלי בכל בארץ חובה היא התקנתו בנזין. ברכב

 ולהפיכת CO2 ל CO להפיכת הפחמימנים, שרפת להשלמת פועל הקטליטי הממיר

NOX ל N2. פלטינה. כגון אצילה, במתכת המצופה קרמי חומר של מתאים בנוי הממיר 

 נוכחות בשל מתרחשות בממיר הכימיות והתגובות התאים, דרך עוברים הפליטה גזי

 להפחית יכול כהלכה שפועל קטליטי ממיר בתהליך. כזרז המשמשת האצילה, המתכת

 NOX- 85%ב- CO ,55%ב- פחמימנים ניכרים: בשיעורים הרעילים הפליטה גזי כמות את
 ויעילותו כראוי, מתוחזק הוא כאשר ביעילות לפעול יכול הקטליטי הממיר .80%ב-

 בדלק שימוש מחייבת לרכב קטליטים ממירים של הכנסתם חם. כשהמנוע היא המרבית

אותו. וסותמת הממיר את מזהמת שהעופרת מכיוון עופרת, נטול
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קטליטי ממיר

קרמי מחומר תאים N2

 הקטליטי הממיר דופנות
 מפלדה עשויות

בלתי-מחלידה CO2

h2o
N2

h2o

W י■

קרמי מחומר תאים

קטליטי ממיר :630 איר



איכות האוויר :5 פרק

הדלק ואוקטן בדלק ופרתעה
 חומרים עם (כתרכובת לדלק שמוסיפים תוספת אלא מהדלק חלק אינה העופרת

 מנוע לצילינדר. הנדחס הדלק של עת בטרם ספונטנית הצתה למנוע כדי אחרים),

 זו תופעה הספונטנית. ההצתה ברגע נקישה משמיע עת בטרם ניצת הדלק שבו

 הדלק בתחנות המנוע. ולהרס דלק של לבזבוז גורמת המנוע, נצילות את מפחיתה
 נקישות למנוע הדלק ביכולת השאר בין מזה זה הנבדלים שונים, דלק סוגי מוכרים

 טוב באופן במנוע נקישות המונע לדלק זו. ליכולת מדד הוא הדלק של האוקטן במנוע.

 התדלוק. משאבות על רשום הדלק של האוקטן מספר יותר. גבוה אוקטן יותר,
 לדלק להוסיף מחייבת קטליטיים, בממירים השימוש עקב מהדלק, העופרת הוצאת

 שגדל ככל במנוע. הנקישות את וימנעו גבוה אוקטן על שישמרו אחרים, תוספים
 מתכת שהיא העופרת, פליטת קטנה הקטליטי, הממיר בעלי הרכב כלי של חלקם

 הם שונים, נדיפים פחמימנים העופרת, מתחליפי שחלק חשש קיים זאת עם מזיקה.

מסרטנים. חומרים של תכונות בעלי

תדלוק משאבת
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 ואוויר דלק של תערובת יצירת מבטיח ברכב נכון טיפול — הרכב של נכונה תחזוקה

 מערכת באמצעות או (קרבורטור) במאייד התערובת נוצרת בנזין ברכב הנכון. ביחס

 היצרן להוראות בהתאם אלו מערכות של כיוון הכולל תקופתי, טיפול .1דלק להזרקת

ברכב. שנוצרת המזהמים כמות את לצמצם יכול האוויר, מסנני והחלפת

 (טסט). שנתי רישוי מבחן התעבורה, תקנות פי על לעבור, חייבים בארץ הרכב כלי כל
 בדרכים. לנוע רשאי אינו המבחן את עובר שאינו רכב הרכב. תקינות נבדקת זה במבחן

 שנעשות היחידות הבדיקות מאוד. מעט הסביבה איכות לצורכי כיום מנוצל השנתי המבחן

 היה ניתן כי הסבורים, יש דיזל. ברכב שחור עשן ופליטת בנזין ברכב CO פליטת הן:

 הממירים תקינות את לבדוק וכן נוספים מזהמים של רמתם את גם זו במסגרת לבדוק

הקטליטיים.

 המזהמים של וההרכב הכמות על רבה השפעה הדלק לאיכות — הדלק איכות שיפור

 לגבי הקטליטי. והממיר המנוע עבודת ביעילות פוגע ירודה באיכות דלק לאוויר. שנפלטים

 בישראל כיום המשווק הדלק כמותם. את המגבילים תקנים קיימים הדלק ממרכיבי חלק

באירופה. המקובלים בתקנים עומד

 גפרית של מופחתת כמות עם סולר לשווק הזיקוק בתי החלו 2000ה- שנות בתחילת

 החלקיקים בכמות להפחתה הגורמת יותר, טובה שרפה המאפשרות תכונות ובעל
 כיום מתחילות הציבורית התחבורה וחברות דיזל" "סיטי נקרא זה מסוג סולר שנוצרים.

 באמצעות גם הדלק איכות את לשפר ניתן הגדולות. בערים בו להשתמש )2001(

 הצטברות המפחית תוסף להוסיף הדלק חברות מחויבות החוק פי על שונים. תוספים

במנוע. לכלוך של

 על מרכב האוויר זיהום את ניכר באופן להפחית ניתן — וחשמלבמנועי גז  שימוש

 באמצעות המונע ברכב וחשמל. גז למנועי הציבורית בתחבורה הדיזל מנועי החלפת ידי

 הנפט זיקוק של לוואי כתוצר נוצר זה גז (גפ״מ). 2 1מעובה פחמימני בגז משתמשים גז
הם: זה בגז השימוש של העיקריים היתרונות ולהסקה. לבישול בבתים בו ומשתמשים

 יותר טובה לשרפה כך ידי על ולגרום ודלק אוויר של מדויקת תערובת ליצור קל •
האוויר. בזיהום ולהפחתה

דיזל. ברכב מתאפשר שאינו דבר קטליטי, ממיר להתקין ניתן בגז המונע ברכב •

דלק. להזרקת מערכת רק קיימת דיזל ברכב 1
לנוזל). (הפיכתו לעיבויו וגורמים אותו דוחסים במכלים, גז של האחסון בנפח לחסוך כדי 2



יותר. וחלקה שקטה בגפ״מ המונע ברכב הנסיעה •

הבנזין. ממחיר נמוך הגפ״מ של מחירו •

 רכבות הנסיעה. לפני טוענים שאותו מצבר באמצעות מופעלים ברכב חשמליים מנועים
 ומספק המסילה לאורך שעובר חשמל לקו קבוע באופן מחוברות בחשמל המונעות

לסביבתם. מזהמים פולטים אינם חשמליים מנועים לרכבת. חשמל

 הציבורית התחבורה להנעת הדרגתי מעבר אולם מאוד, יקרה קיים ברכב המנוע החלפת

 האוויר בזיהום החמרה למניעת לסייע יכולים בחשמל הרכבות והנעת בחשמל או בגז

בעתיד.
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 כך משום חדש. מרכב יותר מזהם ישן רכב שציינו, כפי - ישנים רכב כלי החלפת
 הגיל בישראל האוויר. זיהום את להפחית ישן רכב של השבתה המעודדות פעולות יכולות

 התחבורה חברות אחרות. מפותחות למדינות בהשוואה גבוה הרכב כלי של הממוצע

שנה. 15 מדי רק הרכב צי את מחליפות בארץ הציבורית

אחרת מכונית - תידעב הפתרון
 מכונית להמציא לניסיונות האחרונות בשנים מביא יותר "נקייה" מכונית לייצר הצורך

 ניסיוני באורח כיום המופעלות אלו, מהמצאות כמה נזכיר שונה. בטכנולוגיה שמונעת

בעולם. שונים במקומות

 מכוניות העיר. בתוך קצרות לנסיעות המיועדת חשמלית מכונית הוא הפתרונות אחד

 של נסיעתן טווח קטן. למטען אכסון ולמקום נוסעים 2-1ל- רק לעתים מיועדות אלו

 זו מכונית של חסרונותיה ק״מ. 50 הוא המצבר, של לטעינה טעינה בין אלו, מכוניות

גבוה. ומחיר שעות) 8(כ- המצבר של ארוך טעינה זמן הם כיום
 בנזין מנוע מנועים: שני כזה ברכב היברידי). (רכב כלאיים" "רכב הוא אחר פתרון

 מנוע של ההצתה מנגנון ואת החשמלי המנוע את משרת הרכב מצבר חשמלי. ומנוע
 הסיבוב ידי על הבנזין במנוע כמו האחת דרכים, בשתי נעשית המצבר טעינת הבנזין.

 לאנרגיה הבלימה בעת הנוצר מהחום חלק של המרה ידי על והשנייה הגלגלים של
 (כמו כוח תוספת דרושה כאשר אולם הבנזין, מנוע באמצעות נוסע הרכב במצבר.

 בשינויים הצורך נמנע כך ידי על החשמלי. המנוע לפעולה נכנס עלייה) או האצה בעת

 מייצר אחידה פעילותו שעוצמת בנזין מנוע המנוע. של פעילותו בעוצמת תכופים

מזהמים. פחות
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 שנציג. השלישית בדוגמה מצויה המכונית במנוע משמעותי לשינוי הגדולה התקווה

 ומימן, חמצן מערבבים אלו בתאים דלק. תאי סוללות על הפועלת מכונית זוהי

 מנוע את המניע חשמל נוצר שבמהלכו כימי, בתהליך מים ויוצרים זה עם זה המגיבים

 למכוניות בדומה לתדלוק, תדלוק בין ק״מ 300כ- לנסוע יכולה כזו מכונית המכונית.

מים. הוא לסביבה ממנה הנפלט היחיד כשהחומר בנזין, מנוע עם

 עדיין בהן הטכנולוגיות הבעיות זה, מסוג מכוניות כמה כבר פועלות שבעולם אף

 באופן במכונית לאכסנו ויש דליק גז הוא המימן מהן: כמה נזכיר מאוד. רבות

 מסת להגדלת שגורמת הדלק, תאי של הגבוהה מסתם היא אחרת בעיה בטיחותי.

 באמצעים מימן להפיק אפשר המימן? את להפיק כיצד הבעיה, גם קיימת המכונית.

 דלקים להיות יכולים כזה אורגני לחומר מקור אורגניים. מחומרים שונים כימיים

 יגדלו זה (במקרה חקלאיים וגידולים ביתית פסולת גם אך ונפט), (פחם מאובנים

 מימן להפקת אורגניים בחומרים השימוש בעקבות למכוניות). הדלק את בשדות

 מים של מפירוק היא מימן להפיק אחרת דרך דו-חמצני. פחמן לאוויר "פלט

 השקעת דורש זה תהליך מים). דרך חשמלי זרם (העברת אלקטרוליזה באמצעות

חשמלית.

שאלות
 במרכזי קצרות לנסיעות חשמלי ברכב שימוש של היתרונות מהם .1

הערים?

שתוארו. הרכב כלי של והחסרונות היתרונות את סכמו .2

 או בבנזין המונע רגיל רכב להחליף כדי מרכב, נדרשות תכונות אילו .3

בסולר?

חלופית, מכונית של בהפצתה לדעתכם, להיות, יכולים קשיים אילו .4

בנזין? באמצעות המונעת רגילה מכונית לביצועי שווים שביצועיה

 כל של )נסועה( המצטבר הנסיעה מרחק זהו ק״מ, מיליארד 35 - התחבורה תכנון

 שעוברות הכולל המרחק הקטנת ).2000 שנת (נתוני שנה במשך בישראל המכוניות

 יכולים הפקוקים כבישיםוב הערים במרכזי הרכב כלי כמות וצמצום בישראל המכוניות
האוויר. בזיהום החמרה למנוע
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 על רבה השפעה הציבורית התחבורה מערכת של וליעילותה והאזור׳ העירוני לתכנון

 גדל נרחבים, שטחים פני על נמוכה בצפיפות "שובים נבנים כאשר לדוגמה, כך הנסועה.

 אינה גם היישובים של כזו פריסה עבודתם. למקומות לנסוע נדרשים שהתושבים המרחק

 מתארכים, האוטובוסים שקווי משום זאת יעילה. ציבורית תחבורה של פיתוח מאפשרת
 הליכה למרחק מגיע האוטובוס מסלול שבהם רווחיים, קווים ליצור וקשה גדל הנסיעה זמן

 והתוצאה הפרטי, ברכב לשימוש טובה חלופה לתושבים אין כזה במקרה הבתים. לכל

הנסועה. של ניכר גידול היא

 סלילתם רב. בפיזור רבים עירוניים ופרוורים "שובים בארץ ונבנו תוכננו האחרונות בשנים

 תכנון זו. תופעה ומחזקת התהליך את מאיצה )6 מספר כביש (כגון מהירים כבישים של
 של מערכת הקמת יאפשר יותר, גבוהה בצפיפות בנייה תהיה שבמסגרתו בעתיד, אזורי

הנסועה. של מואץ גידול למנוע שיכולה טובה, ציבורית תחבורה

 הפרטי ברכב השימוש את להפחית יכול הקיימת הציבורית התחבורה מערכת שיפור גם

 שבהם במקומות זה בתחום התקדמות חלה האחרונות בשנים הנסועה. לצמצום ולתרום

 שניתן חניונים נבנו הרכבת בתחנות גבוהה. בתדירות הנוסעות פרוורים רכבות הופעלו

 לרשותם רק )2001( כיום זה פתרון עומד בישראל הפרטיים. הרכב כלי את בהם להשאיר

 בנייתה הפרוורים, רכבות של נוסף פיתוח הקרובות: לשנים התכנון מהתושבים. חלק של
 תנוע ממסלולה שבחלק אביב, בתל עירונית רכבת ובניית בירושלים קלה רכבת של

 הטוענים, יש רב. זמן ונמשכים גדולות השקעות דורשים אלו פרויקטים לאדמה. מתחת

 בתחום המיושם נוסף פתרון הראויה. העדיפות להם ניתנת לא רבים במקרים כי

ולמוניות. לאוטובוסים מיוחדים נתיבים הוא הציבורית התחבורה
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 מחיר לעומת הנסיעה, מחירי גם משפיעים הציבורית בתחבורה השימוש מידת על

 השימוש את תעודד הציבורית בתחבורה הנסיעה מחיר של הוזלה פרטי. ברכב השימוש

זה. באמצעי

 מקומות ישנם בעולם. שונים במקומות מיושמות הנסועה לצמצום אחרות אפשרויות

 במקומות - הגדולות הערים למרכזי פרטי רכב כניסת על שונות הגבלות הוטלו שבהם

 למרכז שנכנס מרכב אגרה גובים ובאחרים פרטי רכב כניסת לחלוטין נאסרה אחדים

 כלי כמות להפחתת גורם בעיר החניה מקומות מספר צמצום גם העומס. בשעות העיר

אליה. שנכנסים הרכב
 דוגמה בהם. השימוש את לעודד ובכך לאופניים מיוחדים שבילים לסלול היא אחרת הצעה

ודנמרק. הולנד במדינות לראות ניתן באופניים היקף רחב לשימוש

שאלות
להסיק ניתן חברתית כלכלית מסקנה איזו .5.31ו- 5.21 באיורים עיינו א. .1

אלו? מתרשימים
הסביבה? איכות על התרשים מנתוני ללמוד ניתן מה ב.

האוויר? את מזהם ברכב השימוש מדוע א. .2

הזיהום? נוצר המנוע פעולת של שלב באיזה ב.

מכוניות של הנסועה לצמצום כדרך הרכבת
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ברכב: הנוצר האוויר לזיהום קורה מה והסבירו 5.27 באיור עיינו .3
בדלק. עשירה תערובת מגיעה למנוע כאשר א.
בדלק. דלה תערובת מגיעה למנוע כאשר ב.
?NOX מעט נוצר בדלק עשירה תערובת של במצב מדוע ג.

 יצרן הוראות פי על מדויקת תהיה והאוויר הדלק שתערובת חשוב מדוע .4
הרכב?

 מנוע בין מזהמים בפליטת ההבדלים את והסבירו תארו .5.28 באיור עיינו .5
דיזל. למנוע בנזין

מרכב? האוויר זיהום את מפחית גבוה באוקטן דלק מדוע .6
האוויר? זיהום את הקטליטי הממיר מפחית כיצד א. .7

 הקטליטיים הממירים הכנסת עם הדלק בהרכב נדרשו שינויים אילו ב.
לשימוש?

 הרכב, ביצועי את המשפרות שונות פעולות לעשות יכולים רכב בעלי .8
 ערכו המזהמים. פליטת את מקטינות וגם אחזקתו בהוצאות חוסכות
 להפחתת תורמת מהן אחת כל כיצד וציינו אלו פעולות של רשימה
המזהמים. פליטת

גפ״מ? דלק על מסים מלהטיל נמנעים לדעתכם, מדוע, א. .9
נפוץ? בו השימוש אין בגפ״מ, השימוש יתרונות למרות מדוע, ב.

.5.29 שבאיור בתרשים עיינו סו.

התרשים? מתאר תופעה איזו א.
זו? תופעה עם להתמודד הנכונה הדרך לדעתכם, מהי ב.

 להפחתת יעזרו אשר התחבורה, תכנון בתחום פתרונות הציעו א. וו.
בארץ. רכב מכלי הזיהום

שהצעתם? הפתרונות ביישום צופים אתם קשיים אילו ב.

בתעשייה אוויר מזהמי
 את שזיהם העיקרי המקור התעשייה הייתה ו9ה- במאה התעשייתית המהפכה בתקופת

 תורמת היא וכיום התעשייה של היחסי חלקה קטן התחבורה התפתחות עם האוויר.
).168 בעמ' 5.23 (איור המזהם בסוג תלוי האוויר, זיהום מכלל כמחצית

עיקריים: תהליכים בשני נוצר התעשייה ממפעלי האוויר זיהום
חשמל. הפקת לצורך דלק שרפת •

לאוויר. לוואי תוצרי בפליטת הכרוך מוצרים "צור •
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החשמל ייצור בתהליך האוויר זיהום
 מתקן הוא הגנרטור .גברטור הפעלת ידי על מתבצעת חשמל של גדולות כמויות הפקת

 בסליל חשמלי זרם ליצירת גורמת זו פעולה מגנטי. שדה בתוך מוליך סליל מסובבים שבו
 גלגל ישנו בטורבינה אליו. המחוברת טורביבה באמצעות מסובבים הגנרטור את המוליך.

גבוה. בלחץ נוזל או גז באמצעות המסתובב כפות, עם

 ניתן הטורבינה. את המניעים באמצעים מזו זו נבדלות חשמל לייצור השונות הטכנולוגיות

 גדולים, נהרות ישנם שבהן בארצות שנעשה כפי מים, מפל ידי על הטורבינה את להניע

 אלו אמצעים של תפוצתם חזקות. רוחות ישנן שבהם במקומות רוח, ידי על או

 (אדי בקיטור הטורבינה להנעת משתמשים הגדולות החשמל תחנות ובמרבית מצומצמת,

 הקיטור. את לייצר כדי מושקעת אלו חשמל בתחנות האנרגיה גבוה). בלחץ מים

 במרבית משתמשים זה לצורך בדודים. המצויים מים של הרתחה ידי על נוצר הקיטור

 הגזים גולמי). מנפט המופק דלק של (סוג מזוט או פחם בשרפת החשמל תחנות
החשמל. תחנת של הארובות דרך לאוויר נפלטים השרפה בתהליך שנוצרים

 טורבינות, של אחר סוג להפעיל בישראל החשמל חברת החלה האחרונות בשנים

 שרפה מנוע באמצעות הגנרטור את מסובבים אלו בטורבינות גז. טורבינות הנקראות

 חשמל לתחנות ניתן גז טורבינות השם מכונית. של למנוע דומה פעולתו שעקרון פנימית,
 בתחנות קיטור. ולא הטורבינה את שמניעים הם במנוע הנוצרים השרפה שגזי משום אלו

 הגז טורבינות של העיקרי יתרונן טבעי. בגז או בסולר כדלק להשתמש ניתן אלו חשמל

 לחשמל המשתנה לביקוש להיענות כך ידי ועל במהירות להפעילן שניתן בכך, הוא

היום. במהלך

5.32 trn: חשמל תחנת
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 ביעילות רבה במידה תלויה החשמל מתחנות הזיהום מידת - הפליטה בגזי מזהמים

 היא ולכן ),1600°0( מאוד גבוהה בדוודים השרפה טמפרטורת הדלק. ובסוג השרפה

 הם הנוצרים העיקריים המזהמים ).VO0( נדיפות ותרכובות 0O של היווצרות מונעת

 בשל שנוצרות NOX תרכובות במזוט, גפרית נוכחות בשל הנוצרות גפרית, תחמוצות
וחלקיקים. הרכב) במנועי לתהליך (בדומה הגבוהה השרפה טמפרטורת

אחרים תעשייתיים תהליכים
 גזים הם שלהם הלוואי שתוצרי כימיים, תהליכים הם רבים מוצרים של הייצור תהליכי

 שרפת באמצעות המושגת גבוהה, טמפרטורה בתהליך נדרשת לרוב לאוויר. הנפלטים

 ולחומרים לתהליך בהתאם שונים, מזהמים נוצרים שונים תעשייתיים בתהליכים דלק.
בו. המשתתפים

 והם וחרסיות, גיר אבני הם המלט של הגלם חומרי המלט. "צור הוא כזה לתהליך דוגמה

 על מושגת זו טמפרטורה גבוהה. טמפרטורה של בתנאים כבשן בתוך זה עם זה מגיבים
 חומר הוא זו תגובה של תוצר הגלם. חומרי את המכיל הכבשן בתוך מזוט של שרפה ידי

 המלט. נוצר וכך גבס מעט עם ומערבבים טוחנים הקלינקר את קלינקר. שנקרא

 ההובלה החציבה, בעת השונים. בשלביו אוויר מזהמי ליצירת גורם שתיארנו התהליך

 מעט וגם לאוויר הנפלטים חלקיקים נוצרים בכבשן אבק. נוצר הגיר אבן של והגריסה

 מגיבה שבדלק הגפרית (רוב הדלק משרפת כתוצאה הנוצרת ),SO2( דו-חמצנית גפרית
 גם נוצרים שרפה, תהליך בכל כמו בנוסף, מהקלינקר). לחלק והופכת הגלם חומר עם

).H2O( ומים )0O2( דו-חמצני פחמן

לאוויר הנפלטים גזים יוצרים במפעל הייצור תהליכי בחיפה. הזיקוק בתי
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שייהעבת שמקורו האוויר זיהום יותעב םע התמודדות
 שייצור אף החשמל. בייצור מקורו מהתעשייה האוויר זיהום מרבית - טכנולוגיה

 יותר חשמל 2.5 פי ״צרו 1995(ב- רבה במידה האחרונות בשנים גדל בארץ החשמל

 לעומת לסביבה. הנפלטים והחלקיקים SO2 ה כמות עלתה ולא כמעט ),1980ב- מאשר

 האפשרויות את רבה במידה משקפת זו תמונה .NOX ה כמות מאוד עלתה זאת

 קיימים האוויר. זיהום עם להתמודד כדי התעשייה, לרשות כיום העומדות הטכנולוגיות

 אין אבל חלקיקים, ושל SO2 של הפליטה להפחתת טובים טכנולוגיים פתרונות כיום
.NOX ה כמות את ניכר באופן להפחית שיכול טכנולוגי פתרון עדיין

 שבמדינות משום זאת פחות. מזהם הוא יותר, חדש תעשייתי שמתקן ככל כלל, בדרך
 בתקני לעמידה רבה לב תשומת כיום ניתנת תעשייתיים, מתקנים המייצרות המפותחות,

מחמירים. סביבה

 הם: האוויר זיהום לצמצום התעשייה לרשות העומדים העיקריים הטכנולוגיים האמצעים

 הדו- הגפרית פליטת צמצום - טבעי בנז ושימוש אפו־ ודל ,פרית דל בדלק שימוש
 1%מ- (פחות גפרית דל בדלק שימוש ידי על רבה במידה הושג בארץ )SO2( חמצנית

 ולכן גבוה, אלו דלק סוגי של מחירם גפרית). 0.5%מ- (פחות גפרית דל דל ובדלק גפרית)

 של טוב פיזור למנוע שעלולים מטאורולוגיים תנאים שוררים כאשר רק בהם משתמשים
 ידעו הגדולים, המזוט צרכני החשמל, שתחנות כדי מהארובה). הנפלט (העשן התימרה

 מיוחדת, מחלקה המטאורולוגי בשירות הוקמה גפרית, דל בדלק להשתמש עליהם מתי

 הקרובות. בשעות הצפוי האוויר מזג ואת האוויר מזג תנאי את רציף באופן הבודקת

 בעת להשתמש. דלק של סוג באיזה החשמל לחברת מורה היא לממצאים, בהתאם
 גם אפר ודל גפרית דל בדלק השימוש את החשמל חברת הרחיבה )2001( האחרונה

כזה. דלק נדרש שלא לזמנים

 טבעי בגז להשתמש ניתן אחרים, תעשייתיים במתקנים גם ולעתים גז, בטורבינות

מזהמים. פחות ויוצרת יותר טובה ששרפתו
 האוויר עובר שדרכם מסננים, באמצעות המזהמים מפליטת חלק למנוע ניתן - מסננים

לארובה. כניסתו לפני

 חשמל ובתחנות תעשייה במפעלי מוצקים חלקיקים של פליטה למניעת נפוצה טכנולוגיה

 שדה דרך לארובה בדרכו המזוהם האוויר עובר זו בטכנולוגיה .אלקטרוסטטי משקע היא

 הנטענים מתכת מלוחות בנוי המסנן שלילי. חשמלי במטען החלקיקים את הטוען חשמלי,

 ונצמדים ללוחות נמשכים הם למסנן שבאוויר החלקיקים נכנסים כאשר ולכן חיובי, במטען

שמנערת מכונה מופעלת דקות כמה כל לארובה. לנוע ממשיכים הגזים ואילו אליהם,
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המסנן. בתחתית המצויים איסוף למכלי נופלים המוצקים והחלקיקים המתכת לוחות את

אלקטרוסטט׳ מסנן :533 אחר

 יותר זולות אלו טכנולוגיות .שקים בתיו ציקלובים הם בחלקיקים לטיפול אחרים מסננים
 מוזרם שבו מתקן הוא ציקלון קטנות. "צור ליחידות מתאימות והן אלקטרוסטטי ממשקע

 החלקיקים על רבה בעוצמה הפועל הצנטריפוגלי הכוח בסחרור. המזוהם האוויר
 דרך ונפלט למעלה ממשיך האוויר ואילו המתקן, דופנות אל אותם מסיט המוצקים,
 את שמסננים מיוחדים שקים דרך האוויר עובר שקים בתי של בטכנולוגיה הארובה.

 מוזרם לזמן מזמן לארובה. ממשיך האוויר ואילו השק גבי על נשארים החלקיקים האוויר.
 בשקים שנתפסו החלקיקים את שמפיל השק), של החיצוני (מצידו נקי דחוס אוויר למתקן
איסוף. למתקן

 עקרון .סקרברב שימוש היא מקובלת טכנולוגיה בגזים. לטפל נועד מסננים של אחר סוג
 נוזל לבין בינם מגע יצירת באמצעות הרעילים הגזים את לנטרל הוא הסקרבר של פעולתו
 גזי הפליטה. מגזי )SO2( דו-חמצנית גפרית לסילוק סקרבר לדוגמה נתאר מתאים.
 הדו-חמצנית הגפרית סיד. עם טיפות של רסס עליהם ומותז מסנן דרך עוברים הפליטה

)SO2( מוצק גפריתי סיד ונוצר הסיד עם מגיבה )CaSO4.( מהמתקן נפלט הגפריתי הסיד 
 של ביכולתם לארובה. ממשיכים הדו-חמצנית הגפרית ללא הפליטה גזי ואילו המים, עם

 עד החשמל. בתחנות הדו-חמצנית הגפרית פליטת את 90%ב- להפחית אלו מסננים
 שהפעלתם מכיוון זה, מסוג מתקנים החשמל חברת התקינה לא )2001 (שנת היום

בקירוב. 10%•- החשמל ״צור את מייקרת
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מזוהם ,ז

מזוהמים מים

הפליטה מגזי דו-חמצנית גפרית להרחקת מסנן :5.34 איר

 באוויר המזהמים של יותר טוב לפיזור לגרום יכולה גבוהה ארובה - ,בוהות ארובות

).1 50-143 בעמודים דנו ארובות של פעולתן (באופן הסביבה מתקני חריגה למנוע ובכך

 הוא הזיהום להפחתת טכנולוגיים אמצעים של הפעלתם - תקנים ואכיפת פיקות

ואכיפתם. תקנים קביעת של יוצא פועל רבה במידה

 מפגעים למניעת התוק הוא האוויר איכות תקני נקבעו שבאמצעותו העיקרי החוק
 תקני מעוגנים זה חוק במסגרת הסביבה. לאיכות המשרד מופקד ביצועו שעל )1961(

 את המגדירים פליטה ותקני בסביבה, המותרים המזהמים כמויות את המגדירים סביבה

 בנפרד מפעל לכל נקבעים הפליטה תקני לפלוט. מסוים למפעל שמותר המזהמים כמות

 למנהלי מוציא הסביבה לאיכות שהשר הוראות של אוסף הוא זה צו אישי. צו באמצעות

 שבניהולם שהמפעל לכך אישי באופן אחראים אישי, צו המקבלים מנהלים המפעלים.

הצו. בהוראות יעמוד

 קובע העסק ברשיון .עסקים רישוי תוק באמצעות היא פליטה תקני לקביעת אחרת דרך
 מתקנים חריגה בהם. לעמוד המפעל שעל הפליטה תקני את הסביבה לאיכות המשרד

החוק. על עברה מהווה אלו

 תקנות במסגרת המפעלים כל את המחייבים לחלקיקים פליטה תקני גם קיימים כן כמו

).1972( לאוויר תלקיקי תומר פליטת - מפגעים למניעת

 ניטור מבצעות הסביבה לאיכות והמשרד המקומיות הרשויות של הסביבתיות היחידות

מפעלים נגד משפטיות תביעות מגישות הן הצורך ובעת במפעלים, הפליטות של
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 המושפעים באזורים אוויר ניטור מתבצע כן כמו להם. שנקבעו מהתקנים שחורגים

 נמצאות אם הסביבה. לתקני בהשוואה האוויר איכות את לבדוק כדי התעשייתי, מהזיהום

 למנוע נדרשים והם לזיהום האחראים המפעלים את לאתר מנסים מהתקנים, חריגות
אותו.

 זיהום זכויות זיהום. בזכויות מסחר הוא בתעשייה האוויר זיהום עם להתמודד נוסף אמצעי

 מפעל הפליטה. לתקני בהתאם מזהמים לסביבה לפלוט למפעלים המוענקים רשיונות הן

 אחר, למפעל זיהום זכויות למכור יכול לו המותרת מהכמות מזהמים פחות שפולט

 זיהום של קבועה רמה נשמרת זו בדרך לו. שנקבעו הפליטה מתקני לחרוג שמעוניין

 הזיהום את לצמצם תמריץ יש למפעלים מסוים. איזו־ עבור שהופקו לרשיונות בהתאם

 רשיונות של בעלים להיות תמריץ וכן זיהום רשיונות לרכוש מהצורך להינמע מנת על

זו. שיטה מיושמת לא בישראל למכור. יכולים הם שאותם

שאלות
בתעשייה? אוויר זיהום נוצר דרכים באילו .1

 לאפשרות מהתעשייה האוויר זיהום את להפחית האפשרות בין השוו .2

לדעתכם? יותר מורכבת משימה איזו מהתחבורה. הזיהום את להפחית

 מפחיתים שבאמצעותן טכנולוגיות הן זיהום להפחתת "מנקות" טכנולוגיות .3

 טכנולוגיות הן "נקיות" טכנולוגיות לסביבה. שנוצרו המזהמים פליטת את
 להפחתת מהטכנולוגיות אילו מזהמים. של היווצרות מראש מונעים שבהן
 "מנקות" טכנולוגיות הן זה בפרק המתוארות מהתעשייה האוויר זיהום

"נקיות"? טכנולוגיות הן ואילו

 החשמל "צור בעת שנוצרת SO2 ה כמות את להפחית יחסית קל מדוע .4

?NOX־-1 כמות את להפחית וקשה
 SO2 ה כמות את המפחיתים מסננים שהתקנת העובדה, על דעתכם חוו .5

 שחברת מכיוון מתבצעת, אינה בישראל החשמל תחנות של הפליטה בגזי
 תביא והתקנתם אלו, מסננים ללא גם הפליטה בתקני עומדת החשמל

).2001 לשנת נכון זה (מידע 10%ב- החשמל לייקור

לנקוט: סביבתית יחידה צריכה פעולות באילו .6

 היא שעליהם במפעלים הפליטה בתקני חריגות מתגלות כאשר א.

מפקחת.
הסביבה. בתקני חריגות מתגלות כאשר ב.
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 מהמפעל ובקשו מגוריכם, באזור התעשייה ממפעלי אחד עם קשר צרו .7

המפעל. של הייצור תהליך על הפרטים את

האוויר? איכות על המפעל של הייצור תהליך משפיע כיצד א.

יוצר? שהוא האוויר זיהום עם המפעל מתמודד כיצד ב.

במבנים אוויר זיהום
 האוויר מאיכות יותר ירודה להיות מסוימים בתנאים יכולה מבנים בתוך האוויר איכות

 ומבודדים סגורים כיום נבנים רבים שבניינים מכך נובע הדבר המפותחות במדינות שבחוץ.

 90%כ- מבלים אנו מרכזיות. מיזוג מערכות על בהם מתבסס והאוורור שבחוץ, מהאוויר

 שאנו במוצרים המצויים חומרים של גדול למגוון נחשפים אנו ושם בניינים, בתוך מזמננו

 מגיעים מזיקים, מהם שרבים אלו, חומרים הבנינים. נבנו שמהם ולחומרים משתמשים
 כמה של מזיק מצירוף הסיכון נובע רבים במקרים בהמשך). (ראו שונות בדרכים לאוויר

חומרים.

 במדינות מאשר יותר חמורה במבנים הזיהום בעיית רבות מתפתחות במדינות

 משתמשים עדיין בעולם אדם בני מיליוני שמאות מהעובדה נובע הדבר המפותחות.

 בתוך המצויים בתנורים העצים שרפת ולחימום. לבישול אנרגיה כמקור ובגללים בעצים

 בדרכי שונות מחלות וגורם הבית בתוך מתפזר ממנו שחלק עשן, יוצרת המגורים מבני
הנשימה.

במבנים זיהום ומקורות מזהמים
שבהם: העיקריים את נזכיר מקורות. מכמה המבנים לאוויר מגיעים מזהמים

 הדברה וחומרי דבקים צבעים, ניקוי, חומרי כגון שונים, במוצרים השימוש בעת •

שונים. חומרים לאוויר מתנדפים

 להצטבר שיכול ,0O לפליטת להביא עלולים ובסולר בגז והסקה לבישול בגז שימוש •

 גז לפליטת לגרום עלולות הגז מצנרת דליפות לקוי. אוורור של במצב המבנה בחלל

 העלולה הגז, התלקחות של סכנה גם וקיימת לנשימה מסוכן זה גז לאוויר. בישול
לפיצוץ. לגרום

 חלקיקים. לפליטת גורמת והרהיטים, הבתים בנויים שמהם שונים, חומרים של בליה •

 צינורות קירות, בעבר נבנו שמהם מסרטן), (חומר אזבסט חלקיקי במיוחד מסוכנים

לשימוש. כיום אסור זה חומר וגגות.



 זה גז רדון. גז הקרקע) לקומות (בעיקר למבנים חודר סלעים של מסוימים מסוגים •
מסוכנת. רדיואקטיבית קרינה נפלטת שבמהלכו רדיואקטיבי פירוק עובר

 גורם סגור במקום עישון אותם. ולסובבים למעשנים רב נזק גורם מבנים בתוך עישון •
 ובין עישון בין הקשר האוויר. באיכות חמורה ולפגיעה המזהמים בריכוזי חדה לעלייה

רבים. במחקרים הוכח וסרטן ריאה מחלות
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בתוכו האוויר איכות תיפגע שלא באופן לתכנן שיש סגור מבנה — קניון

במבנים זיהום םע התמודדות
 אפשר שבהם במקומות פשוט האוורור מזהמים. של הצטברות מונע מבנה של אוורור

 מצויה שבהם וקניונים, משרדים בנייני כגון אחרים, במקומות החלונות. את לפתוח

 יש כן כמו אלו. מערכות של נאותה תחזוקה על להקפיד יש מרכזית, מיזוג מערכת
 פעולה מוצרים. "צור ובעת מבנים בניית בעת מזיקים בלתי בחומרים שימוש על להקפיד

 עצום הוא בתעשייה כיום משתמשים שבהם החומרים מגוון כי במיוחד, קשה זו

 והתפשטות חדירה למנוע גם יכולה נכונה בנייה ידועות. אינן מהם רבים של והשפעותיהם

מהקרקע. רדון גז של
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במבנים יעטב מזהם - הרדון גז
 טבעי באופן נוצר הוא צבע. או ריח טעם, חסר רדיואקטיבי אציל גז הוא רדון

 נמוכים בריכוזים בעולם והקרקעות הסלעים בכל המצוי אורניום, של מהתפרקות

 התפרקויות עובר הוא לאוויר מגיע הרדון כאשר לסלע. מסלע המשתנים מאוד,
 חלקיקים של פגיעה אלפא. מסוג רדיואקטיביים חלקיקים נוצרים שבמהלכן נוספות,

 לתאים אותם שהופכים שינויים, בתאים לחולל יכולה הגוף ברקמות זה מסוג

סרטניים.
 לסביבה הנפלטת רדיואקטיבית קרינה של מאוד נמוכה לרמה העת כל חשופים כולנו

 עולה. באוויר הרדון ריכוז כאשר גובר הבריאותי הסיכון באוויר. הרדון נוכחות בגלל

 מאווררים שאינם מגורים מבני של ובמרתפים קרקע בקומות להתרחש יכול זה דבר

 בחדרי גם לעלות יכול הרדון ריכוז מהקרקע. שעולה דוןלר אטומים ואינם כראוי
 לכך הסיבה חדשים. בבניינים האחרונות בשנים שנבנים מוגן) דירתי (מרחב הממ״ד

 יחסית גדולה כמות להכיל שיכולים עבים, בטון מקירות בנויים אלו שחדרים היא

 קטנות בכמויות אך רדון פולטים רגילים קירות (גם הרדון. את היוצר אורניום של

מאוד.)

 קרקע בקומות רדון. של מסוכנים לריכוזים מחשיפה להימנע כדי פעולות לנקוט ניתן

 סדקים לאטום יש גבוהים, ריכוזים מתגלים אם רדון. בדיקת לערוך יש ובמרתפים

 בחדרי המבנה. של טוב לאוורור לדאוג יש כן כמו מהקרקע. רדון לעלות יכול שדרכם
 את שמונע מיוחד בצבע החדר את לצבוע גם ואפשר טוב לאוורור לדאוג יש הממ״ד

הרדון. פליטת

הדחיפות ומידת הפעולה סוג 222 רדון ריכוז
Bq/m3

הריכוז. להקטנת פשוטים באמצעים לנקוט מומלץ 400-100

 הדבר אם גם המצב, לשיפור בפעולות שנה בתור לנקוט רובה
ניכרות. כספיות ובהוצאות מסובכות בפעולות כיור

1000-400

 בודדים) חודשים או שבועות (תור בדחיפות לנקוט רובה
בפעולות כיור הדבר אם גם המצב, לשיפור שונים באמצעים
ניכרות. כספיות ובהוצאות מסובכות

1000 מעל

רדון של שונים בריכוזים במבנים הנדרש הטיפול :5.3 סבלה
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שאלות
אורניום? מעט הבתים כל קירות מכילים מדוע .1

מדוע? לרדון. בחשיפה העיקרית הסכנה הוא הריאות סרטן .2

כמטרד ריחות
 למרבית המקור והיא רבים תושבים מטרידה נעימים בלתי ריחות של הבעיה

 מבתי בריחות מדובר רבים במקרים הסביבה. לאיכות למשרד המגיעות התלונות

 מבחינה מזיקים אינם לרוב מהם המגיעים הריחות מסעדות. כגון המזון, בתחום עסק

 כזה. עסק בקרבת המתגוררים לאלו המפריע מטרד זהו אולם בריאותית,

 קיימות לא אך סביר", בלתי לריח לגרום "אין נקבע: )1961( מפגעים למניעת בחוק

 שהגדרת מכיוון בעייתי, תחום זהו סביר. בלתי ריח מהו המגדירות מחייבות תקנות
 באוויר, מסוים חומר של לריכוז מדיד תקן ליצור ניתן סובייקטיבית. נושא היא ריח

 הדרך רבים. חומרים של משילוב המורכב ריח של עוצמה למדוד מאוד קשה אך
 של עוצמתם את יחדיו הקובעים מריחים צוות הפעלת היא בעולם כיום המקובלת

ריחות.

שאלה
לריחות? תקנים לקבוע קשה מדוע

שאלות
 תושבים יותר חשופים מבנים, בתוך שמקורם מזהמים, של סוגים לאילו .1

מתפתחות? במדינות תושבים ולאילו מפותחות במדינות
מבנים? בתוך האוויר איכות בהערכת הקשיים מהם .2

משרדים? בבניין להימצא יכולים זיהום מקורות אילו א. .3

 נוקטים הייתם אמצעים באילו משרדים, בניין לתכנן צריכים הייתם לו ב.

הבניין? בתוך הזיהום את להקטין כדי

מגורים. לבניין ביחס הקודמת השאלה על ענו .4
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טיפול ודרכי מצב תמונת - בישראל האוויר איכות
 בישראל. האוויר איכות בתחום שונות בעיות תיארנו זה פרק של הקודמים בחלקים

 על מצביעה הבא) בעמוד (איור השנים לאורך מזהמים פליטת של הכוללת התמונה
 יכול הכלכלית ובפעילות באוכלוסייה הגידול המשך שונים. למזהמים ביחס שונות מגמות

 חשיבות קיימת כך משום האוויר. איכות את ולהרע שנוצרים המזהמים כמות את להגדיל

האוויר. באיכות לשיפור ויביאו הבעיה החמרת את שימנעו שונים, צעדים לנקיטת רבה

האוויר איכות בנושאי לטיפול המוסדית תערכהמ
 ותכנון חקיקה טכנולוגיים, אמצעים הם האוויר זיהום עם להתמודדות העיקריים האמצעים

פיזי.
 העיקריים הגופים הם המקומות ברשויות הסביבתיות והיחידות הסביבה לאיכות המשרד

 האוויר איכות תקני מוגדרים שבמסגרתו העיקרי החוק האוויר. איכות בתחום הפועלים

 פליטה תקני .מפגעים למביעת החוק הוא אלו תקנים של והאכיפה הפיקוח ודרכי

 חוקים המפעלים. של העסק ברשיון ,עסקים רישוי חוק פי על גם מוגדרים למפעלים

 נמצאים ),התעבורה תקבות (כגון הרכב כלי על הפיקוח נעשה שבמסגרתם אחרים,

 של "שומם אופן את תיארנו זה פרק של קודמים בחלקים התחבורה. משרד באחריות

 אוויר ובזיהום )177 (עמוד בתחבורה שמקורו אוויר בזיהום הטיפול בעת השונים החוקים
).187 (עמוד בתעשייה שמקורו

 ועדות הסביבתי. התכנון הוא בעתיד, שתהיה האוויר איכות את הקובע מרכזי, גורם

 איכות על והפיתוח הבינוי השפעת את בחשבון להביא מחויבות למיניהן והבנייה התכנון

 ואף האוויר באיכות החמרה למנוע יכול התחבורה, מערכת של במיוחד נכון, תכנון האוויר.

לשיפורה. לגרום
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בישראל אוויר מזהמי פליטת :5.35 אור
לסטטיסטיקה) המרכזית הלשכה פי (על
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 המאפשר חשוב גורם הוא האוויר מזהמי ניטור - לציבור ומידע אוויר מזהמי ניטור

 מערכת הסביבה לאיכות המשרד הקים כך לשם האוויר. איכות בנושאי לפעול לרשויות

 התחנות אל ניטור. תחנות 24 הארץ ברחבי נפרסו שבמסגרתה (מנ"א) ארצית ניטור

 לאיכות ערים ואיגודי החשמל חברת ידי על שהוקמו נוספות, ניטור רשתות חוברו

 מתחנות המידע בארץ. האוויר איכות על רציף מידע מספקות הניטור תחנות הסביבה.

 בעתיד פיזי לתכנון נתונים כבסיס הסביבה, בתקני העמידה אחר למעקב משמש אלו

ולמחקר.

המדידה זמן משך מותר מרבי ריכוז המזהם
במ״ג/מ״ק

שעה חצי
שעות 8

0.230
0.160

)O3( אוזון

שעה חצי
שעות 24
שעה 1

0.500
0.280
0.060

חמצנית-דו גפרית
(SO2)

שעה חצי
שעות 8

60.0
11.0

חמצני-חד פחמן
(CO)

שעה חצי
שעות 24

0.940
0.560

חנקן תחמוצות
(NOx)

שעות 3
שעות 24
שעה 1

0.300
0.200
0.075

מרחף חלקיקי חומר

שעות 24
שעה 1

0.150
0.060

 עדין, חלקיקי חומר
חלקיקיו שקוטר
 10-מ קסן

מיקרומטר

שעות 24
ימים 30
שנה 1

0.000020
0.000006
0.000001

)Cd( קדמיום
המרחף) (בחומר

 הריכוז כאשר בישראל. האוויר לאיכות סביבה תקני כמה :5.4 סבלה
 מהריכוז גבוה בטבלה המצוין הזמן בפרק הנמדד הממוצע

מהתקן. חריגה זוהי המותר, המרבי
))1992 התשנ״ב האוויר), (איכות מפעם למניעת (תקנות
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מתחבורה אוויר מזהמי לניטור מערכת

 איכות על המידע את הציבור בפני להביא היא הניסור מערכת של נוספת חשובה מטרה

 איכות מדד באמצעות המידע את להציג מקובל רבות במדינות מגוריו. במקום האוויר

 את גרוע. או בינוני כטוב, מסוים במקום האוויר מתואר שבו מדד כלומר איכותי, אוויר

 ותחנות קניונים כגון ציבוריים, ובמקומות האינטרנט ברשת בעיתונים, מפרסמים המידע
 האוויר, מזג תחזית עם בשילוב זה במידע להשתמש הצעה קיימת מרכזיות. אוטובוסים

 ורגישים חולים לאנשים לעזור יכולה זו תחזית אוויר. זיהום של תחזית לציבור לתת כדי

חמור. אוויר זיהום צפוי שבהם לאזורים מלהגיע להימנע

האוויר איכות מדד
האוויר: איכות מדד לקביעת שיטות שתי מקובלות

 עיקריים מזהמים חמישה בוחנים הברית, בארצות המקובלת הראשונה, בשיטה

 שהם בהנחה חד-חמצני), ופחמן אוזון חד-חמצני, חנקן דו-חמצנית, גפרית (חלקיקים,
 שבו המזהם על מתבסס לציבור המוצג המידע המזהמים. שאר על בעקיפין מעידים

 כדי גבוה בריכוז יהיה אחד שמזהם בכך די כלומר, ביותר. הגבוהים הערכים נמדדו

כרעה. תוגדר האוויר שאיכות

 פי ועל הנמדדים, המזהמים כל בחשבון מובאים באירופה, המקובלת השנייה, בשיטה

האוויר. זיהום של הכללית המידה את המבטא ערך מחשבים מתמטית נוסחה

שאלה
מדד לקביעת השיטות שתי של וחסרונותיהן יתרונותיהן על דעתכם חוו ו.

האוויר. איכות
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שאלות
 מזהמים בפליטת השנים עם המסתמנות המגמות מוצגות 5.35 באיור ו.

בישראל.

זה. בפרק שלמדתם מה סמך על אותן להסביר ונסו אלו מגמות תארו א.

 לזיהום בנוגע אלו מתרשימים להסיק לדעתכם ניתן מסקנות אילו ב.

בישראל? האוויר

הסביבתי? בתכנון לעזור הניסור מתחנות הנאספים הנתונים יכולים כיצד .2

על הפרויקט השפעות את וציינו מגוריכם באזור בינוי בפרויקט בחרו א. .3
האוויר. איכות

 איכות על הפרויקט של המזיקות ההשפעות את לצמצם דרכים הציעו ב.

האוויר.

 הפעולות מהן מגוריו? במקום האוויר איכות על לציבור לדווח חשוב מדוע .4

לו? שדווח המידע סמך על לנקוט הציבור שיכול

האוויר? איכות על לשמירה לפעול ביכולתכם כיצד .5

סיכום
 או וזליםנ ז,ג בצורת תרכובות, באוויר יש שבו מצב הוא אוויר זיהום

 על או חיים יצורים על לרעה להשפיע שיכול בריכוז מוצקים, יםנטק חלקיקים
 להיגרם או טבעיים להיות יכולים הזיהום מקורות האדם. בשימוש יםנומתק חומרים

האדם. מפעילות
 הזיהום ממקור ישירות לאוויר המגיעים יים,נראשו למזהמים חלקיםנ האוויר מזהמי

 פלטונש חומרים משתתפים שבהם יםנשו מתהליכים וצריםנה יים,ניונש ולמזהמים
לאוויר.

 ועל תוןנ באזור המתרחשות הפלישות כל שך ידי על קבענ באוויר המזהמים ריכוז
 מתרחש הצמצום תהליך באוויר. המזהמים ריכוז מצםטמצ שבה המהירות ידי

 המזהמים של שקיעה הגשם, שיפות ידי על ששיפה :הבאים התהליכים באמצעות
ידי על אופקי בכיוון מתרחש מזהמים פיזור מזהמים. ופיזור מזהמים פירוק לקרקע,
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 ידי על קבעתנ כינהא הפיזור מידת כיים.נא אוויר זרמי באמצעות כינא ובכיוון הרוח
בגובה. העלייה עם הטמפרטורה ותנהשת

 חלקותנ הבריאותיות ההשפעות האדם. בריאות על רבה השפעה האוויר למזהמי
 ילדים, מידיות. אקוטיות ולהשפעות ממושך זמן לאורך יותנכרו להשפעות

 ,ם לרעה משפיע האוויר זיהום מאחרים. יותר האוויר מזיהום טובלים וחולים קשישים
אקולוגיות. ומערכות חקלאיים גידולים ,ם האוויר מזיהום פגעיםנ וכך צמחים, על

 טוגי בין הבדל קיים בתחבורה העיקריים. הזיהום מקורות הן והתעשייה התחבורה
 זיהום בעיית עם ההתמודדות דרכי דיזל. ומרכב זיןנב מרכב פלטיםנה המזהמים

 של הנכונ תחזוקה קטליטי, בממיר שימוש כגון אמצעים, כוללות מרכב האוויר
 בחדש ישן רכב החלפת וחשמל, גז ועינבמ שימוש הדלק, באיכות שיפור הרכב,

התחבורה. וןנותכ
 תעשייתיים תהליכים ובמהלך החשמל "צור בעת בתעשייה וצריםנ אוויר מזהמי

 האוויר זיהום עם ההתמודדות פטרוכימיים. ומוצרים מלט ׳יצור כגון אחרים,
 הזיהום. להפחתת ולוגייםנטכ אמצעים ידי על בעיקר היא בתעשייה

ים.נבמב גם קיימת האוויר זיהום בעיית

 המקומיות ברשויות ביבתיותסה והיחידות ביבהסה לאיכות המשרד פועלים בישראל
 ארצית מערכת הוקמה זו גרתסבמ האוויר. זיהום את להפחית ועדונש חוקים ליישום

האוויר. זיהום יטורנל



6 פרק השפעת 

האדם על 
האקלים ועל 

האטמוספירה העולמית

 ארצות מערב בחופי חריגים. אוויר חזג אירועי פחה העולם את פקדו 1998 במהלך
 ירדו אפריקה במזרח בוץ, ומפולות ותנלשיטפו שגרמו חמורות חופות השתוללו הברית
 כלל בדרך יורדים שבה זיה,נדונבאי מהרגיל, יותר חמישה פי גשמים 1998 בחורף
 שרפונ גשם יער של רבועים קילומטרים ואלפי קשה בצורת אירעה רבים, גשמים

 בחקלאות רשמונ הנטינובארג באוסטרליה בהודו, מאידך כך. עקב שפרצו בדלקות
 מאחת התושבים ונהנ מכסיקו ובמפרץ במיוחד, שובים אוויר מזג אינת עקב שיא יבולי
ים.נש זה ביותר השקטות יםנההוריק ותנמעו

 רבים בעולם. האקלים חוקרי את מעסיקה אלו חריגים לאירועים הביא מה השאלה
 האדם. פעילות עקב גרמיםנה וייםנשי באטמוספרה, וייםנלשי אלו אירועים מייחסים מהם

זה. פרק של במרכזו עומד זה ושאנ



עולמיתה טמוספירההא לעו םוהאקל לע האדם תעהשפ :6 פרק

החממה אפקט לע האדם השפעת

ה?חממה אפקט ומה
 בשמש, שחנתה למכונית או יםחצמ לגידול להממה נכנסים שכאשר יודעים, כולנו

 ההממה לאפקט דומה זו תופעה שבהוץ. זו מאשר בהרבה גבוהה בפנים הטמפרטורה
 כדור פני על הטמפרטורה כך ובשל אטמוספרה, ישנה הארץ כדור סביב .1האטמוספרי

 התקיימה אילולא שוררת שהייתה לטמפרטורה בהשוואה בהרבה גבוהה הארץ

קרינה. על מעט שנדע השוב זו, תופעה מתרהשת כיצד להבין שנוכל כדי אטמוספרה.

קרינה צל מילים כמה
 הקרינה אלקטרומגנטיים. שדות של תנודות באמצעות אנרגיה העברת היא קרינה

 הסוג היומיום. בה" לסוגיה, בה, נתקלים שאנו היות לכולנו, מוכרת האלקטרומגנטית

 הגופים בכל נוצרת אור קרינת הנראה. האור בתהום קרינה הוא ביותר המוכר

 סביבנו הגופים למרבית שמל.חה ונורות השמש כגון גבוהה, שלהם שהטמפרטורה
 האינפרה- בתהום קרינה היא מהם הנפלטת הקרינה ולכן יחסית, נמוכה טמפרטורה

 אנו בלילה. גם בגופים יןחולהב זו קרינה לקלוט ניתן מתאים מכשור בעזרת אדום.

 לשיזוף, הגורמת אולטרה-סגולה קרינה כגון קרינה, של אהרים סוגים גם מכירים
 שידורי להעברת המשמשת רדיו וקרינת רפואיים לצילומים המשמשת רנטגן קרינת

וטלוויזיה. רדיו

 גל של ההתקדמות מהירות גל. בצורת המתקדמת אנרגיה היא הקרינה

 ק״מ 300,000 בטבע: הקיימת ביותר הגבוהה המהירות היא בריק אלקטרומגנטי

 גל כל או האור, יכול זו במהירות האור. מהירות בשם ידועה זו מהירות בשנייה.
 להגיע או פעמים, והצי שבע הארץ כדור את אהת בשנייה להקיף אהר, אלקטרומגנטי

 בהלל עוברת כך מהומר. ריק הלל דרך גם לעבור יכולה קרינה לירה. הארץ מכדור

השמש. קרינת

 קרינה של אהד סוג בין ההבדל הגל. כאורך מוגדר הגל של שיאים שני בין המרהק

 של גל אורך רדיו לקרינת לדוגמה, כך, הגל. באורך מההבדלים נובע אהר לסוג

 ולקרינה דיםחא סנטימטרים של גל אורך לקרינת-מיקרו מטרים, ומאות עשרות
המילימטר). אלפית הוא (מיקרומטר מיקרומטרים מספר של גל אורך אינפרה-אדומה

בהמשך. הסבר ראו זהה. התוצאה אך הממה, של להימום הגורם מזה שונה האטמוספרה להימום הגורם המנגנון



ם ועל האטמוספירה העולמיתוהשפעת האדם על האקל:6 פרק

 הקרינות כל של רצף מיקרומטרים. 0.7ל- 0.4 בין נע הנראה האור של הגל אורך
האלקטרומגנטי. הספקטרום נקרא השונות האלקטרומגנטיות

אחד גל אורך

,ל של סכמתי תיאור :6.1 איור

סגול כחול ירוק צהוב כתום אדום

האלקטרומגנטי הספקטרום :6.2 אור

 לקרני למשל, יותר. רבה אנרגיה עמה נושאת הקרינה יותר, קצר הגל שאורך ככל

 הסיבה זוהי הנראה. האור בתחום לקרינה מאשר יותר רבה אנרגיה )X (קרני רנטגן

 שלא מחשיפה נמנעים וכך הצילום, בעת הצילום מחדר יוצאים הרנטגן שטכנאי

החזקה. לקרינה לצורך

 יותר, גבוהה הגוף שטמפרטורת ככל שלו. לטמפרטורה בהתאם קרינה פולט גוף כל
שלה השטח פני שטמפרטורת השמש, יותר. קצר שלה הגל שאורך קרינה פולט הוא
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 מיקרומטרים. 0.58כ- של גל באורך כלומר צהוב, שרובו באור מאירה ,6000°0כ- היא

 שאורך האינפרה-אדום, בתחום קרינה פולט ,37°C של בטמפרטורה שהוא גופנו,

מיקרומטרים. ו0כ- שלה הגל

 התהליכים אחד להתרחש עשוי למקום ממקום עוברת קרינה כאשר קרינה: מעברי

הבאים:

 חלון דרך העובר אור למשל הפרעה, ללא עוברת הקרינה - הפרעה ללא מעבר •

זכוכית.

 את ומגבירות אותה בולעות הקרינה פוגעת שבו החומר של מולקולות - בליעה •
 למשל, קורה, כך החומר. של בטמפרטורה עלייה הוא לכך הביטוי תנועתן. קצב

אותו. ומחמם בכביש פוגע השמש אור כאשר

 תמשיך זה במקרה אותה. מחזירות הקרינה, פוגעת שבהן המולקולות - החזרה •

 דוגמה ממנו. ומוחזר בקיר הפוגע לכדור בדומה ישתנה, כיוונה אך בדרכה, הקרינה

העננים. מפסגות או שלג ממשטח אור של החזרה היא זה לתהליך

■'־<?

שאלות
בחומר. נבלעת קרינה כאשר קורה מה דוגמאות, בליווי הסבירו, ו.

 מדוע? אדום. אור פולט הוא להבה, בתוך מסמר משהים כאשר א. .2

אותו? שמחממים לפני גם קרינה פולט המסמר האם ב.

לשמש? חשוף במקום כשעומדים חום מרגישים מדוע .3

 גל. אורכי של מגוון מכילה זו קרינה מהשמש. המגיעה לקרינה שקורה מה אחרי נעקוב

האינפרה-אדום. ובתחום הנראה האור בתחום היא הקרינה מרבית

 לגרום מבלי הארץ כדור ומפני מהאטמוספרה החלל אל חוזרת השמש מקרינת 30%
 יותר. בהיר פוגעת הקרינה שבו שהמשטח ככל גדלה ההחזרה מידת שהוא. כל לחימום

רבה. קרינה מחזירים בהירים מדבר ואזורי שלג מכוסים אזורים עננים, לכן

 האטמוספרה. לחימום ישירות וגורמת ובאוויר בעננים נבלעת הנכנסת מהקרינה ו9%

 אותה. לחמם בלי האטמוספרה שכבת את עוברת הקרינה!) (רוב השמש מקרינת %5ו

 בקרקע שנבלעה האנרגיה לחימומם. וגורמת בהם נבלעת ובים, בקרקע פוגעת זו קרינה

 כדור מפני המתחיל האוויר, לחימום העיקרי המקור והיא לאוויר בחזרה נפלטת ובים
מעלה. כלפי הארץ
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 הארץ פני קרינה. הוא מהם שאחד תהליכים כמה באמצעות מתרחש האוויר חימום

 האטמוספרה שלהם. לטמפרטורה בהתאם ,ל ארוכת אינפרה-אדומה קרינה פולטים

 וגזים מים אדי דו-חמצני, פחמן של שמולקולות מכיוון זו, מקרינה חלק לגבי שקופה אינה
 הגזים של הטמפרטורה עולה כך עקב אינפרה-אדומה. קרינה בולעים באוויר נוספים

 אינפרה-אדומה. קרינה פולטים וגם סביבם האוויר את מחממים הם הקרינה, את שבלעו

 הקרקע. את שוב ומחמם הארץ כדור לפני חוזר וחלק לחלל יוצא זו מקרינה חלק

 לאפקט .החממה אפקט בשם קוראים באטמוספרה הטמפרטורה עליית של לתופעה

 הייתה החממה' 'אפקט שאלמלא מראים שונים חישובים ביותר. רבה חשיבות החממה

 רוב למעשה. שהיא כפי 15°C ולא -18°0 הארץ כדור פני על הממוצעת הטמפרטורה
 -.18°0 של בטמפרטורה להתקיים יכולות היו לא הארץ בכדור החיים צורות

 לגידול בחממה המתרחש לבין זו תופעה שבין הדמיון הוא החממה" "אפקט השם מקור

 שהקרינה כלומר לאטמוספרה, בדומה מתחממת היא גם שהחממה סברו בעבר צמחים.
 שקרינה ידוע, כיום קירותיה. דרך לצאת יכולה אינה בחממה שנוצרת האינפרה-אדומה

 יכול אינו בה שנוצר החם האוויר אך החממה, קירות דרך לצאת יכולה אינפרה-אדומה

יותר. חם החממה בתוך ולכן לצאת

האדם פעילות עקב מוגבר החממה אפקט :64 אור

רגיל במצב החממה אפקט :6.3 אחר



האדם תעהשפ
 הפחמן כמות בהתמדה וגדלה הולכת ,20ה- מהמאה ובעיקר התעשייתית, המהפכה מאז

 ברחבי היערות כריתת ונפט). (פחם דלק חומרי שרפת בגלל באטמוספרה הדו-חמצני

 דו- פחמן שפחות מכיוון באוויר, הדו-חמצני הפחמן בכמות לגידול היא גם תורמת העולם

 את מגביר 0ם2ה- בכמות הגידול הפוטוסינתזה. בתהליך הצמחייה ידי על נקלט חמצני

 מפני שנפלטת האינפרה-אדומה מהקרינה יותר גדול שחלק מכיוון זאת החממה. אפקט
 נוספים, גזים ישנם החלל. אל יוצאת קרינה ופחות באטמוספרה, נבלעת הארץ כדור

 "גזי ונקראים החממה, אפקט להגברת גורמים הם שגם האדם, לפעילות הקשורים

 ומערמות מעלה-גרה מבקר אורז, משדות הנפלט )CH4( המתן גז אלו: בין .חממה"
 הדלק שרפת בעת הגבוהות הטמפרטורות בשל הנוצרות חנקן תחמוצות מוצקה; פסולת

 ידועים CFC-1 (גזי ומתרסיסים. ממקררים אוויר, מיזוג ממתקני הנפלטים ,CFC-n וגזי
חממה). גזי של תכונות בעלי גם הם אך בסטרטוספרה, האוזון להרס העיקרי כגורם

 ועל הארץ, כדור להתחממות גורם החממה גזי בכמות שהגידול סבורים המדענים מרבית
 הארץ כדור פני על הממוצעת הטמפרטורה של עלייה 21ה- המאה במהלך צפויה כן

.4.5°C עד 1.5°C של בשיעור

תעולמיה האטמוספרה לעו םיהאקל לע האדם תעהשפ :6 פרק 204
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 שימו השקט. באוקיינוס הוואי בא" שנמדדה הדו-חמצני, הפחמן בכמות העלייה :6.5 איוו־
 קצב התגברות עם הדו-חמצני, הפחמן בכמות ירידה חלה בקיץ שנה מדי לב:

 כמות ועולה הפוטוסינתזה, פוחתת החורף בוא עם הצמחים. של הפוטוסינתזה
הדו-חמצני. הפחמן
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הגדול הניסוי
 ועדת בפני קולומביה מאוניברסיטת ברוקר וולס הכימאי הופיע 80ה- שנות באמצע

 הבאים: הדברים את ואמר החממה, אפקט בנושא שדנה הברית, ארצות של הסנט

 מידה בקנה סביבתי ניסוי מודע בלתי ובאופן בשקט כיום מנהלים הארץ כדור "תושבי

 לפני הובא שאילו נרחבת, כך כל משמעות בעלות הן זה ניסוי של ההשלכות ענק.

 התוצאות בגלל הסף על נדחה הניסוי היה אישור לקבלת כלשהו אחראי גורם

 רשות מצד הפרעה ללא כיום נמשך הניסוי זאת למרות שלו. המסוכנות האפשריות

 לתוך אחרים וגזים דו-חמצני פחמן משחררים שבו בניסוי מדובר כלשהן. מדינה או

החממה". אפקט על הדבר משפיע כיצד ובודקים האטמוספרה

 עשויה הטמפרטורה עליית - החממה אפקט התגברות עקב צפויות השפעות

שבהם: החשובים את כאן נזכיר רבים. בתחומים להשפיע

 קיצוניות (תחזיות סנטימטרים בעשרות הים מפלס יעלה יותר חם בעולם כי צופים •

הסיבות: מטר). של עלייה צופות

בים. המים כמות והגדלת בקטבים קרחונים של הפשרה א.

 יותר. גדול נפח אפוא ויתפסו יותר חמים שיהיו האוקיינוסים, מי של התפשטות ב.

 להצפה. מועדים מגוריהם ששטחי אדם, בני מיליוני חיים הים בקרבת הנמוכים באזורים

 החוף בקרבת הנמצאים מתוקים תהום מי להמלחת גם תגרום הים במפלס העלייה

אליהם. ים מי חדירת בשל

 כגון קיצוניים, אוויר מזג אירועי של יותר תכופה התרחשות צפויה 2ה-ו המאה במהלך •
 תנאים יוצרים יותר חמים ואוקיינוסים אטמוספרה הסיבה: הוריקן. וסופות שיטפונות

 ובעוצמתם בתדירותם עלייה צפויה כן כמו הרסניות. סופות של להתפתחות מתאימים

בצורת. אירועי של

 האזורים במקצת המשקעים. כמויות גם וכך ישתנו שונים באזורים הטמפרטורות •

 המספקים אזורים להיפגע עלולים כך לקטון. - ובאחרים לגדול המשקעים כמות עשויה

 באזורים הברית. בארצות החיטה גידול אזורי כגון בעולם, מזון של ניכרות כמויות כיום

להשתפר. החקלאי הגידול תנאי עשויים אחרים
 ויצורים חרקים חיידקים, שכן קלות, ביתר להתפשט מחלות עלולות יותר חם בעולם •

 מיליוני גבוהות. בטמפרטורות יותר מהר ומתרבים מתפתחים מחלות מחוללי אחרים
 עוברים ושאינם ירודה שאיכותם שתייה מי צורכים המתפתחות במדינות אדם בני

 יתרבו מזיקים יצורים אם יותר עוד תיפגע אלו מים של איכותם חיידקים; לסילוק טיפול
קלות. ביתר בהם



 את מלוות רבות ושאלות ספקות - קורה? כבר זה והאם נכון זה כל האם

 התחממות לתופעת הקיימות העדויות החממה. אפקט בנושא והדיונים המחקרים

 נצפות אכן קודם שנמנו התופעות כאשר לעתים, חד-משמעיות. אינן האטמוספרה

 מתנודות ולא החממה אפקט מהתגברות נובעת שהתרחשותן להוכיח קשה בפועל,

 ועד 20ה- המאה תחילת שמאז כך, על מצביעים המחקרים רוב טבעיות. אקלימיות
 העשור .0.6°0-0.3°0ב- הארץ בכדור הממוצעות הטמפרטורות עלו אכן 90ה- לשנות
 בעולם. המטאורולוגי ברישום החלו מאז ביותר החם היה 20ה- המאה של האחרון

 המייחסים יש קרחונים. הפשרת על עדויות יש הקטבים באזורי שונים במקומות

 כגון האחרונות, בשנים שהתרחשו קשים אוויר מזג אירועי גם החממה אפקט להתגברות

באפריקה. ארוכות ובצורות אמריקה במרכז במיוחד קטלניות הוריקן סופות
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 הקרקע, פני על ממוצעת טמפרטורה :6.6 אור
יבשתיות מדידות סדרת

 כדור אקלים את המדמים ממוחשבים, מודלים על בעיקר מבוססות לעתיד התחזיות

 מודלים כי טוענים, יש כיום. הקיימת מזו יותר גדולה החממה גזי כמות שבו במצב הארץ
 ההתחממות. את לבלום, ואפילו למתן, שעשויים רבים גורמים בחשבון מביאים אינם אלו

 געש ומהרי תעשייתי מזיהום הנפלטות גפרית תרכובות כי הסבורים, מדענים ישנם
 היא, אחרת טענה ההתחממות. את וממתנות לחלל שמש קרני של להחזרה גורמות

 כסות עננים. יותר וייווצרו ומהצמחייה המים ממקורות האידוי את תגדיל שהתחממות
 לחלל הארץ מכדור ישירות המוחזרת השמש קרינת כמות את תגדיל יותר נרחבת עננים

כך. כל רבה תהיה לא ההתחממות כך ועקב אותו, לחמם מבלי



התמודדות דרכי
 ביותר מורכבת היא האטמוספרה של ההתחממות בעיית עם להתמודד כיצד השאלה

 נערכו 20ה- המאה של 80ה- שנות מאז העולם. מדינות כל בין פעולה שיתוף ומחייבת

 הסביבה למען וארגונים ממשל נציגי מדענים, עסקו שבהן בינלאומיות ועידות מספר

זו. בשאלה

 באה אלה גזים של הפליטה רוב החממה. גזי של הפליטה צמצום הוא מתבקש פתרון

 את יצמצם האנרגיה בצריכת צמצום אנרגיה. הפקת לצורך ונפט) (פחם דלק משרפת

 כרוכה שהיא משום ליישום, קשה זו פעולה אולם מאובנים. ממקורות הדלק שרפת
החיים. ברמת בפגיעה

 דו-חמצני, פחמן פולטים שאינם חלופיים, אנרגיה במקורות שימוש היא אחרת אפשרות

רוח. ואנרגיית שמש אנרגיית מים, מפל של אנרגיה גרעינית, אנרגיה כגון
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חשמל להפקת הרוח ניצול

 ספק כך ומשום ציבורית, במחלוקת ושנוי שונות בסכנות כרוך גרעינית באנרגיה השימוש

 בהם שיש במקומות רק אפשרי מים מפל של באנרגיה השימוש ראוי. פתרון זהו אם

 המייצרות הטכנולוגיות הידרואלקטריות. חשמל תחנות לבנות ניתן שם גדולים, נהרות

 חשמל לייצר מסוגלות אינן רוח, או שמש כמו אחרים, חלופיים מקורות באמצעות אנרגיה

 גבוהה אלו בדרכים המופקות החשמל עלויות רבים במקרים הנדרש. הגדול בהיקף
המקובלות. בדרכים שמופק החשמל מעלות
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 מכיוון מאוד, רבות הבעיות כאן גם היערות. כריתת וצמצום עצים נטיעת הוא אחר פתרון

 מקור הוא העצים שיווק שבהן המתפתחות במדינות מצויים העולם מיערות גדול שחלק
 שטחים של בפיתוח הצורך עם התמודדות היא אלו במדינות אחרת בעיה הכנסה.

היערות. שטחי חשבון על חדשים ויישובים חקלאיים

 ידי על למשל יותר, חם עולם לקראת להתכונן היא הבעיה עם להתמודדות אחר כיוון

 תוך הים בקרבת הבנייה תכנון ידי על חום, בפני העמידים חקלאיים גידולים פיתוח

ועוד. הים במפלס הצפויה בעלייה התחשבות

 לנקוט שיש לפעולות באשר העולם מדינות בין ההסכמה - בינלאומית פעילות
 לחומרת באשר ואי-וודאות שונות למדינות שיש שונים אינטרסים עקב בקשיים, נתקלת

 הבדלים קיימים המתפתחות למדינות המפותחות המדינות בין ולסיבותיה. התופעה

 כחמישית המונה המפותחות, המדינות אוכלוסיית חממה. גזי בפליטת מאוד גדולים

 הדו-חמצני. הפחמן של הפליטות כל מסך חמישיות ארבע פולטת העולם, מאוכלוסיית

 את שיצמצמו אלו יהיו המפותחות שהמדינות דורשות המתפתחות המדינות כך משום

 אינן אלו מדינות גדולות. נפט יצואניות שהן למדינות יש אחר אינטרס החממה. גזי פליטת

 בצריכת שצמצום משום האנרגיה, צריכת את שיצמצמו צעדים בנקיטת מעוניינות
בכלכלתן. יפגע האנרגיה

 רבה במידה אלא המפותחות במדינות אנרגיה של גבוהה מצריכה רק נובעת אינה הבעיה

 הגידול עקב זאת המתפתחות. במדינות האנרגיה בצריכת המהיר השנתי מהגידול גם

 בצריכת העלייה תושביהן. של החיים ברמת והעלייה אלו מדינות של •אוכלוסייתן המהיר

 שיכולה כלכלית, צמיחה של יעדים להגשים כדי הכרחי אמצעי היא אלו במדינות האנרגיה

 אם גם לפיכך, המפותחות. למדינות המתפתחות המדינות בין הפערים את לצמצם

 לירידה לצפות אין הדו-חמצני, הפחמן פליטת את לצמצם המפותחות המדינות יצליחו
הדו-חמצני. הפחמן פליטת של הכולל בסך

 אפקט של התגברות שבהן המדינות ניצבות שתיארנו האינטרסים מערכת מול אל

 הקרובים גדולים שטחים בהן שיש מדינות אלו במיוחד. קשיים נזקים תגרום החממה
 בקאריביים הקטנים האיים ומדינות הולנד מצרים, בנגלדש, כגון הים, פני למפלס

 כגון האחרונות, בשנים תכופות מבצורות שסובלות מדינות גם השקט. ובאוקיינוס

ההתחממות. למניעת מידיים אמצעים לנקוט הדורשת זו לקבוצה משתייכות אתיופיה,
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2001 מתפתחות, ובמדינות מפותחות במדינות לנפש דו-חמצני פחמן פליטת :6.7 וריא
)World resources פי (על

(World resources פי על )

 כדי העולם מדינות שנוקטות בפעולות דרך ציון מהווה 1997ב- שהתקיימה קיוטו ועידת

 הסכמה, והושגה מדינות 161 השתתפו בוועידה החממה. אפקט התגברות עם להתמודד

 שתהיה לרמה 2012 לשנת עד החממה גזי פליטת את יצמצמו המפותחות המדינות כי

 לא המדינות רוב זו, החלטה למרות .1990ב- ידן על שנפלטו מהכמויות 5%ב- נמוכה

 הברית, ארצות ובכללן מדינות, כמה החממה. גזי פליטת את לצמצם כה עד הצליחו

תוקף לה מלתת נמנעות הן ובכך האמנה את אשררו טרם בכלכלתן, מפגיעה החוששות

מחייב.



ולמיתעה האטמוספרה לעו האקלים לע האדם תעהשפ :6 פרק

בישראל באקלים אפשרי שינוי
 חוקרים האחרונות בשנים מעסיקה אקלימי, שינוי בישראל מתרחש אם השאלה,

 שינוי ישנו שאכן עולה, מהמחקרים מחלק בישראל. האטמוספרה מדעי בתחום
 גדלה האחרונות השנים שלושים במהלך כי נמצא, אלו במחקרים הגשמים. במשטר

 שנים או במיוחד גשומות (שנים קיצוניים ערכים נמדדו שבהן השנים של שכיחותן
 הממוצעת, השנתית הגשמים בכמות מסוימת ירידה חלה לכך נוסף במיוחד). שחונות

 למשל, בירושלים, קיצוניות. טמפרטורות נמדדו שבהם אירועים של שכיחותם ועלתה

 מחקרים למרות .35°0מ- גבוהות טמפרטורות נמדדו שבהם ימים של שכיחותם עלתה
 הנובע שינוי בישראל מתרחש שאכן כך, על בוודאות להצביע עדיין קשה אלו

האזורי. האקלים של מחזוריות או אקראיות מתנודות ולא החממה אפקט מהתגברות

 תשובה עדיין אין החממה, אפקט מהתגברות בעתיד ישראל תושפע כיצד לשאלה,
 כולה וישראל צפונה המדבר קו ינוע הגשמים במשטר השינוי שבעקבות "תכן ברורה.

 כמות להגדלת להביא יותר חם אקלים עשוי אחר תרחיש פי על יותר. שחונה תיעשה

 הוא אחר נושא דרומה. המדבר קו "סוג וכך דווקא, המדבריים באזורים הגשמים
 הים, פני יעלו אכן אם התהום. מי על הים פני במפלס לעלייה להיות שיכולה ההשפעה

 להידלדל. התהום מי מאגר עשוי וכך החוף לאקוות הים מי של כניסה צפויה

 לאיכות במשרד הוקמה בישראל, צפויים והבלתי הצפויים לאירועים להתכונן כדי

 שונים, בתחומים ממומחים המורכבת לאומית, ועדה 80ה- שנות בסוף הסביבה

 זו ועדה באקלים. אפשרי לשינוי להיערך ישראל על כיצד המלצות לגבש שתפקידה

 בישראל. באקלים אפשרי לשינוי הקשורים ההיבטים נבחנו שבו בינלאומי, כנס קיימה

 לאמנות בהתאם ישראל של המחויבות ליישום היערכות דרכי על המליצה הוועדה
 בחיזוי שיעסוק למחקר משאבים הפניית ועל עליהן, חתומה שהיא הבינלאומיות

אזורנו. על העולמי האקלים שינוי השפעת

 העולם מדינות שאר עם משתתפת ישראל - האקלים לאמנות ישראל מחויבות
 זו במסגרת החממה. אפקט של אפשרית התגברות עם להתמודד דרכים על בדיונים

 גזי פליטת אחר מעקב לנהל והתחייבה בקיוטו, האקלים אמנת על ישראל חתמה
 נדרשה לא כן ועל מתפתחת, כמדינה ישראל הוגדרה זה בשלב בתחומה. החממה

 של שיעור מפותחות, מדינות על המקובל בשיעור החממה גזי פליטת את לצמצם
 זה. בתחום לפעול ישראל גם תידרש בעתיד כי נראה, זאת עם אחוזים. 10מ- למעלה

בישראל. חממה גזי פליטת על נתונים מוצגים הבאים בתרשימים
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בישראל השנים במשר דו-חמצני פחמן פליטת :6.9 איור
לסטטיסטיקה) המרכזית הלשכה פי (על

)1996( בישראל חממה ,זי פליטת :6.10 אור
הסביבה) לאיכות המשרד פי (על

 מתייחסות מהתעשייה הפליטות הערה:
 (כגון "צור תהליכי בעת ,זים לפליטת

 כתוצאה לפליטות ולא המלט) בייצור
בתעשייה. באנרכיה משימוש

חקלאות
תעשייה 3%

)1996( בישראל החממה ,זי לפליטת המקורות :6.11 אור
הסביבה) לאיכות המשרד פי (על



מיתולעה וספרהטמהא לע םוהאקל לע האדם תעהשפ :6 פרק

שאלות
הבאות: השאלות על לענות קשה מדוע ו.

החממה? אפקט מהתגברות מושפעת ישראל האם א.

ישראל? על החממה אפקט התגברות בעתיד להשפיע עשויה כיצד ב.

.6.11-6.9 באיורים בישראל חממה גזי פליטת על בנתונים עיינו .2

?6.9 באיור המתוארת המגמה את תסבירו כיצד א.

?6.10 באיור המופיעים החממה גזי בישראל נפלטים פעילויות באילו ב.

.6.11 באיור המופיעה ההערה את הסבירו ג.

ליישם עלינו החממה אפקט התגברות להפחתת פעולות אילו א. .3

בישראל? לדעתכם

יותר? "חם" עולם לקראת בישראל להיערך ניתן איך ב.

שאלות
חשיבותו? ומהי החממה אפקט נוצר כיצד ו.

 לכוכב השמש. אל בקרבתו הלכת כוכבי מבין השני הוא נוגה הלכת כוכב .2

 דו-חמצני מפחמן בעיקר המורכבת במיוחד, צפופה אטמוספרה זה
 נוגה? של הממוצעת הטמפרטורה על מכך להסיק תוכלו מה ).90%(

נוגה? הכוכב פני על חיים "תכנו האם

מתגבר? החממה אפקט כי בוודאות לקבוע קשה מדוע .3

 החממה בגזי לעלייה הגורמים העולמיים התהליכים את בטבלה רשמו .4

בכמותם. לירידה הגורמים אלו לעומת

 גדולה החממה אפקט להתגברות המפותחות המדינות של תרומתן .5

מדוע? העולם. באוכלוסיית היחסי מחלקן בהרבה
 מדד לשמש דו-חמצני פחמן של הפליטה כמות יכולה מדוע הסבירו, .6

חיים. לרמת

 מהתחממות במיוחד להיפגע התושבים עלולים העולם ממדינות באילו .7

הארץ? כדור
 מהפתרונות אחד כל של ביישומם להתעורר שעלולים הקשיים את תארו .8

החממה. אפקט להפחתת



ולמיתעה האטמוספרה לעו האקלים לע האדם תעהשפ :6 פרק

 הרכב לכלי שונות חלופות תיארנו 1 79-1 78 בעמודים הקודם בפרק .9
 גזי פליטת את יצמצמו אלו מחלופות אילו כיום. משתמשים אנו שבהם

החממה?
 כמות הפחתת של בהיבט הטרופיים היערות במיוחד חשובים מדוע .10

באטמוספרה הדו-חמצני הפחמן
 במדינות הדו-חמצני הפחמן פליטת את המתארים 6.8-6.7 באיורים עיינו .11

העולם.
שנה? 25 בעוד אלו איורים להיראות יכולים לדעתכם כיצד א.
החממה? אפקט התגברות על לכך להיות יכולות השלכות אילו ב.

שטחי בה שיש מתפתחת מדינה של הנגד טיעוני להיות יכולים מה א. .12
 את להפחית כדי היערות על לשמור תידרש אם נרחבים, יער

החממה? אפקט התגברות
 הפגיעה את לצמצם לה לאפשר כדי כזו למדינה להציע ניתן מה ב.

ביערות?
 "הניסוי בדבר ברוקר וולס הכימאי של דבריו את 205 בעמוד קראו .13

 "להפריע" ניסיונות אין האם לדעתכם? מוצדקים דבריו האם הגדול".
לניסוי?

ימקומה האקלים לע האדם השפעת
 יכולה האדם פעילות העולמי. האקלים על האדם להשפעת דוגמאות כה עד ראינו

דוגמאות. שתי נתאר המקומי. האקלים על גם שונות בדרכים להשפיע

ירוניעה החום אי
 מכונה זו תופעה בסביבתן. מאשר יותר חם בערים האקלים כי ידוע, ומעלה שנה מאה זה

גורמים: מכמה נובעת והיא ,העירוני החום אי בשם

 בדרך שוני קיים אולם שמש, קרינת של שווה כמות מגיעה הקרובה ולסביבתן לערים
 גדול חלק משמש עירוניים שאינם באזורים מהאזורים. אחד בכל זו קרינה משפיעה שבה

 אינה זו ואנרגיה ובקרקע, בצמחים המצויים המים לאידוי השמש קרינת של מהאנרגיה

 החלק - האנרגיה של אחר חלק באמצעות מתרחש האוויר חימום האוויר. לחימום גורמת

 מאחר שמעליה. האוויר את מחממת וזו הקרקע את מחממת זו אנרגיה בקרקע. שנבלע

משמשת מהאנרגיה מעט רק חשופה, טבעית קרקע ופחות צמחייה פחות יש שבערים
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 בצורת אנרגיה ופולטים ששבים ובכבישים, בבניינים נבלעת האנרגיה ורוב מים, לאידוי

 נוסף חום מקור החוצה. מהעיר החום פיזור את מגבילים הבניינים קירות לסביבה. חום

 מערכות רכב, כלי כגון אנרגיה, הצורכות מערכות הוא בעיר הטמפרטורה את המעלה

תעשייה. ומפעלי וחימום קירור

 מונעים הבניינים
החום פיזור את

לעיר שמחוץ אזורים
 מנוצל השמש מאנרגיית גדול חלק

 ומהצמחייה, מהקרקע מים לאידוי
 מתחממים השטח פני כך עקב

פחות.

עירוניים אזורים
 את קולטים וכבישים בניינים

 אותה ופולטים השמש אנרגיית
חום. כאנרגיית לאוויר

III
ווו
III

סמוכים טבעיים אזורים לעומת עירוניים באזורים האוויר •התחממות הבדלים :8.12 אור

 והפרשי היממה, כל במשך בסביבתן מהטמפרטורה גבוהה בערים הטמפרטורה
 מהעובדה נובע הדבר לעיר. מחוץ מאשר יותר קטנים בעיר ללילה היום בין הטמפרטורות

 אותה לפלוט ממשיכים היום שעות במשך רבה קרינה שבלעו והכבישים שהמבנים

הסביבה. את מחממים הם וכך בלילה, גם לסביבה

 הנוצרים האוויר מזהמי פיזור על השפעה העירוני החום לאי יש מסוימים אוויר מזג במצבי

 אזור ויוצר מתפשט שבעיר החם האוויר חזקות, רוחות ללא בהיר בלילה לדוגמה, באזור.

 לחץ (שבהם לעיר שמסביב מהאזורים רוח לנשוב מתחילה כך עקב נמוך. אוויר לחץ של
 לאוויר שנפלטו מזהמים העיר אל להביא יכולה כזו רוח העיר. תוך אל גבוה) האוויר

העיר. בשולי הממוקמים תעשייה ממפעלי
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העירוני החום א׳ בגלל העיר תוך אל מזהמים של הסעה :6.13 איוו־

והמשקעים העננים כמות על השפעה
 בערים האוויר ראינו, שכבר כפי אחרים. מאזורים יותר מעוננים עירוניים אזורים כלל בדרך

 גם מסייעת העננים להתפתחות עננים. ויוצר מתקרר עולה, הוא כך עקב - מסביבתו חם

 אלו חלקיקים להם. מחוץ מאשר יותר גדולה הערים באוויר החלקיקים שכמות העובדה,

להיווצר. הענן טיפות יכולות שסביבן התעבות כגרעיני משמשים

 על המצביעים מחקרים ישנם חד-משמעית. אינה המשקעים כמות על הערים השפעת

 על מצביעים אחרים מחקרים ואילו יותר, גבוהה המשקעים כמות עירוניים שבאזורים כך
 רבה. השפעה הערים ממוקמות שבו האקלימי שלאזור נראה המשקעים. בכמות הפחתה

 לערים, מעל שנוצרים העננים, באירופה) (כגון גבוהה כלל בדרך הלחות שבהם באזורים

 של הדרומי בחלק כמו לחים, פחות באזורים אולם הכוללת. המשקעים כמות את יגדילו

 יתעבו יחסית המועטים המים שאדי לכך לגרום יכול ההתעבות בגרעיני העודף ישראל,

 קטן כזה במצב מאוד. קטנות טיפות וייווצרו התעבות, גרעיני של מאד גדול מספר גבי על
המשקעים. בכמות הפחתה תהיה כן ועל גשם, של לטיפות ויהפכו יגדלו שהטיפות הסיכוי

שאלות
 מתאים. עירוני תכנון באמצעות העירוני החום אי להפחתת דרכים הציעו ו.

המשקעים? כמות על להשפיע עירוני אזור יכול כיצד .2
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בסטרטוספרה האוזון הידלדלות
 ברום פוטוכימי. בתהליך הקרקע בקרבת הנוצר אוויר כמזהם האוזון הוזכר הקודם בפרק

 ריכוז טבעי באופן קיים הסטרטוספרה), (בשכבת ק״מ 40-20 שבין בגובה האטמוספרה,

 ניכר חלק בולע שהוא מכיוון רבה, חשיבות זה בגובה לאוזון אוזון. של יחסית גבוה

 על החיים היצורים על מגן הוא ובכך מהשמש, המגיעה )UV( האולטרה-סגולה מהקרינה

זו. קרינה של נזקיה מפני הארץ כדור פני

 האוזון ריכוזי במדידת ועסקו 70ה- בשנות באנטארקטיקה ששהו מחקר, משלחות
 הדרומי הקוטב באזור האוזון ריכוז יורד האביב בתקופת שנה שמדי מצאו בסטרטוספרה,

 העלה, מאז שהתקיים רב-שנתי מעקב באוזון". "החור קראו הן זו לתופעה ניכרת. במידה

 חלקי בשאר אוזון מדידות האביב. בתקופת האוזון בכמות הירידה גוברת השנים עם כי

 גם אלא באנטארקטיקה רק לא קיימת בסטרטוספרה האוזון הידלדלות כי העלו, העולם

בהרבה. פחותה במידה כי אם בעולם, אחרים באזורים
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 אוקטובר בחודש הדרומי הקוטב מעל האוזו! כמות :6.14 אור
נאס״א) פי (על

בסטרטוספרה. האוזון מולקולות צפיפות את מבטאות דובסון יחידות
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האוזון בשכבת טבעיים תהליכים
 אולטרה- כשקרינה טבעי, באופן העת כל בסטרטוטפרה מתקיימים אוזון של ויצירה פירוק

 הוא כאשר מתרחש האוזון פירוק ).O2( והחמצן )O3( האוזון במולקולות נבלעת סגולה

 ולאטום )O2( חמצן למולקולת מתפרק שהוא לכך גורמת הקרינה .UV קרינת בולע

).O( חמצן
 בולעות )O2( חמצן מולקולות כאשר אוזון, יצירת של הפוך תהליך מתרחש בבד בד

 מולקולות עם מתנגשים אלה אטומים ).O( חמצן אטומי לשני ומתפרקות UV קרינת
 שיווי קיים והיצירה, הפירוק הללו, התהליכים שני בין ).O3( אוזון מחדש ויוצרים חמצן

קבועה. נותרת בסטרטוספרה האוזון כמות שבו משקל

217

1
בסטרטוספרה אוזון מולקולות של ופירוק יצירה :6.16 אחר

האוזון? שכבת מידלדלת כיצד
 גורמים לאוויר, הנפלטים האדם, בשימוש שונים חומרים כי העלו, שונים מחקרים

 באוזון לפגיעה העיקריים הגורמים בסטרטוספרה. האוזון מולקולות של מוגבר לפירוק

 ובקיצור פ־אונים והנקראים ופחמן פלואור כלור, מאטומי המורכבים גזים הם
Chlorofluorocarbon) CFC(. רעילים, ובלתי ריח חסרי סינתטיים חומרים הם הפראונים 

 משמש ומזגנים), (מקררים קירור במערכות משמש הפראון גז בהם. להשתמש שמרבים
ועוד. קלקר גומי, בייצור תרסיס, במכלי הודף חומר

 האולטרה- הקרינה ידי על מתפרקות הן לסטרטוספרה, מגיעות CFC-1 מולקולות כאשר
 האוזון, עם מגיב הכלור הכלור. אטומי משתחררים ולאוויר מהשמש, המגיעה סגולה

אטום עם במהרה מגיב הוא יציב, אינו החד-חמצני הכלור חד-חמצני. וכלור חמצן ונוצרים
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 לפרק הכלור אטום "מתפנה" כך כלור. של ואטום חמצן של מולקולה ונוצרים חמצן, של

 מולקולות ו00,000 בממוצע לפרק מסוגל כלור של אחד אטום נוספת. אוזון מולקולת
 כאשר הכלור. אטום עם יציבה תרכובת שיוצר אחר חומר עם יתרכב בטרם אוזון של

 לפירוקו האוזון יצירת בין המשקל שיווי מופר נוצר, הוא מאשר יותר מהר נהרס האוזון

).6.16 (איור

 דומה, בדרך האוזון לפירוק שגורמים טבעיים) ממקורות מהם (חלק נוספים חומרים יש

 אחד הוא זה חומר מזיקים. מפני הקרקע לחיטוי בחקלאות המשמש מתיל-ברומיד בהם

בישראל. המלח ים מפעלי של החשובים היצוא ממוצרי

 באוזון" ה"חור של היווצרותו - דווקא? הדרומי בקוטב באוזון" "חוד נוצר מדוע

 זו בתקופה החורף. בתקופת הדרומי בקוטב השוררים המיוחדים לתנאים קשורה

 פחות. ואף -80°C מאוד: נמוכות לאנטארקטיקה שמעל בסטרטוספרה הטמפרטורות

 קפואה. חנקתית חומצה גם מים, מגבישי חוץ המכילים, עננים נוצרים אלה בתנאים

 תרכובות אותן הכלור, של היציבות התרכובות עם במגע באים אלה עננים כאשר

 כימיות תגובות מתרחשות האוזון, בהרס עוד משתתפות שאינן כמי שהזכרנו
 באוזון. פוגעת אינן אלו מולקולות זה בשלב ).Cl2( כלור מולקולות לאוויר המשחררות

 ,60° רוחב קו באזור לקוטב, מסביב נוספת. תופעה הדרומי בקוטב מתקיימת זמן באותו

 מסביבתו מבודד באנטארקטיקה שהאוויר לכך הגורמות חזקות, מערביות רוחות נושבות

 הכלור מולקולות כל כך עקב לאנטארטיקה. שמצפון אחר באוויר נמהל ואינו

השמש, מופיעה כאשר האביב, בוא עם הדרומי. לקוטב מעל מצטברות שמשתחררות
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 כלור לאטומי החורף במשך שהצטברו )Cl2( הכלור מולקולות בהשפעתה מתפרקות

)Cl.( בריכוזו. ניכרת לירידה וגורמים האוזון את מפרק׳□ אלה אטומים 
 מיהול שמצפון. באוויר נמהל והוא אנטארקטיקה מעל האוויר בידוד מסתיים האביב במשך

 כלומר לאנטארקטיקה, הסמוכים באזורים גם האוזון בריכוז חדה לירידה גורם האוויר

 על נרחבות הסברה פעולות כן על קיימות אלה במדינות אמריקה. ובדרום בניו-זילנד

 בקיץ. ועולה שב אנטארקטיקה מעל האוזון ריכוז השמש. קרינת מפני להתגונן ההכרח

 מזו בהרבה פחותה היא אך באביב, אוזון של מסוימת הידלדלות ישנה הצפוני בקוטב גם

 מסביב שנוצרות המערביות שהרוחות היא, לכך הסיבה הדרומי. בקוטב המתרחשת

 כך עקב האוויר. של בידודו נמנע וכך שמסביבו היבשות ידי על מופרעות הצפוני לקוטב
 לטמפרטורות בהשוואה גבוהות הצפוני הקוטב של בסטרטוספרה הטמפרטורות

 כלור אטומי משתחררים שבהם תנאים נוצרים וכאשר הדרומי, בקוטב בסטרטוספרה

הצפוני. הכדור חצי של האוויר בכל ונמהלים מתפזרים הם היציבות, מהתרכובות
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 •,בה אנטארקטיקה מעל השנה במהלך האוזון צפיפות השתנות :6.17 איוו־
 1996-1993 בשנים ממוצע ק״מ 20
נאס״א) פ ©על

האוזון שכבת של ההידלדלות ותעהשפ
 האולטרה-סגולה הקרינה כמות להגדלת מביאה בסטרטוספרה האוזון בכמות ירידה

 החומר במבנה לשינויים לגרום עלולה זו לקרינה רבה חשיפה הארץ. כדור לפני המגיעה

העור בסרטן לחלות הסיכון עולה כך בשל בתאים. אחרים ובחומרים )DNA( התורשתי



השפעת האדם על האקלים ועל האטמוספרה העולמית:6 פרק

הדרומי הקוטב

 UV קרינת כי סבורים, כן כמו לעיוורון). לגרום שעלולה עיניים (מחלת הקטרקט ובמחלת
 מבוסס שעליהן באוקיינוסים, האצות של הפוטוסינתזה בתהליך לפגיעה גורמת מוגברת

.UV לקרינת הרגישים חקלאיים יבולים להיפגע עלולים ביבשה הימי. המזון מארג

התמודדות דרכי
 לדון בינלאומיות ועידות כמה התכנסו 20ה- המאה של 90וה- 80ה- שנות במהלך

 מונטריאול בוועידת באוזון. הפוגעים אחרים ובחומרים בפראונים השימוש בצמצום
 השימוש את לחלוטין להפסיק האמנה על החתומות המדינות עצמן על קיבלו )1987(

 ובכללן מדינות 139 זו לאמנה הצטרפו 90ה- שנות לאמצע עד .2000 שנת עד בפראונים

ישראל.
 לעידוד הסברה פעולות גם ונערכו חלופיים חומרים פותחו הפראונים בייצור הצמצום עם

 עלולה אלו, פעולות למרות באוזון. פוגעים שאינם לסביבה ידידותיים במוצרים השימוש

 הפראון שלמולקולות מפני ,21ה- המאה אמצע עד להימשך האוזון הידלדלות כנראה

 לפגוע ממשיכות עדיין בעבר שנפלטו מולקולות וגם באטמוספרה, מאוד ארוך חיים משך
באוזון.
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האוזון? שכבת להידלדלות הגורמים מהם א. .1

זה? תהליך מתרחש כיצד ב.
בעולם? הפראונים של הפליטה עיקר מתרחשת לדעתכם היכן א. .2

לקוטב מעל האוזון בכמות ביותר החדה הירידה את תסבירו כיצד ב.

מיושב? שאינו מקום דווקא, הדרומי
האוזון? שכבת הידלדלות של ההשפעות מהן א. .3

אלו? השפעות מפני להתגונן ניתן כיצד ב.

האוזון? שכבת על לשמירה לנקוט ניתן פעולות אילו א. .4

אלו? פעולות ביישום הקשיים לדעתכם, מהם, ב.

ארגוני של דרישתם על להגיב ישראל ממשלת צריכה לדעתכם, כיצד, .5

המתיל-ברומיד? "צור את להפסיק כולו ובעולם בארץ הסביבה איכות

האוזון? בשכבת הפגיעה לצמצום לפעול מכם אחד כל יכול כיצד .6

פעילות באינטרנט

ובישראל ולםעב האוזון מצב
 הפמ אוצמל ולכות באתר .1

.1978 מאז יום בכל הארץ כדור פני על האוזון ריכוז מדידות של עולמית

 ולכן האור, בשעות רק אפשרית לוויינים באמצעות האוזון ריכוז מדידת לב! שימו

בקטבים. החורף מתקופת מדידות במפות אין
ואוקטובר. יולי אפריל, ינואר, בחודשים: השנה, במהלך תאריכים 4ב- בחרו א.

הארץ. בכדור השנה במהלך האוזון ריכוז השתנות את ותארו במפות עיינו

האוזון ריכוז של המדויק הערך את ולישראל. הקטבים לאזורי במיוחד התייחסו

באתר: למצוא תוכלו בעולם נקודה בכל

א. סעיף לפי הבדיקות את שוב ובצעו בעבר, כלשהי בשנה בחרו ב.
שונות? בשנים דומות השנה במהלך האוזון ריכוז השתנות מגמות האם

באביב: האוזון השתנות של באנימציה צפו .2

 הצפוני לקוטב מעל א.

הדרומי לקוטב מעל ב.

הקטבים. בין ההבדלים את תארו
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חומציים יםעמשק
 למזהמים נחשבים והם גבוהה, חומציות בדרגת ושלג גשם הם חומציים משקעים

שניוניים.

 חנקן ותחמוצות )SO2( בעיקר גפרית בתחמוצות הוא החומציים המשקעים של מקורם
)NOX(, בעננים המים בטיפות מתמוססות אלו תרכובות הראשוניים. המזהמים שהן 

 התרכובות יכולות נמוכה, המשקעים כמות שבהם יבשים, באזורים חומצות. ויוצרות

 משקעים להזיק. הם גם שיכולים אבק כחלקיקי לקרקע להגיע הגפרית של המוצקות

 טהורים גשם מי גם לצפוי, בניגוד .5.5מ- נמוך שלהם pH־-1 כאשר לחומציים נחשבים

 שהפחמן משום זאת ,5.6 של ממוצע pH בעלי אלא ניטרליים, אינם מזוהם שאינו באזור
חלשה. פחמתית חומצה ויוצר הגשם במי מתמוסס שבאוויר הדו-חמצני

 רבים ואגמים יערות ובמים. ביבשה אקולוגיות במערכות פוגעים חומציים ושלג גשם

 חומציים משקעים החומציים. המשקעים בגלל קשה נפגעו אמריקה וצפון אירופה ברחבי

 שונים כימיים מתהליכים גם נפגעים הצמחים להצהיב. לעליהם וגורמים בצמחים פוגעים

 בחומרי למחסור גורמים אלו תהליכים חומצי. גשם ירידת בעקבות שמתרחשים בקרקע

 אלו, במתכות שהועשרו הקרקע מי אלומיניום). (בעיקר מתכות של ולשחרור הזנה
במים. החיים אחרים וביצורים בדגים המים, בצמחי ופוגעים ולנהרות לאגמים זורמים

 בעננים המים עם תגובה
חומצות יוצרת

הקרקע בפוריות ירידה

חומצ״ם משקעים :618 אור

.23 בעמוד המים משאב על בפרק לקרוא תוכלו pH^ מדד על הסבר
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 תוך השתייה, מ׳ בצינורות לחומציים שהפכו מים של פגיעה היא אחרת חמורה בעיה

 גם נזקים גורמים החומציים המשקעים המים. אל מהצינורות מזיקות מתכות של שחרור
 באתונה הפנתאון האחרונות בשנים נפגעו למשל כך איכולם. ידי על ולפסלים למבנים

בהודו. והטאג׳-מהאל

 תחמוצות את להסיע עשויות הרוחות מדיניים. בגבולות מכירים אינם חומציים משקעים
 למשל כך הזיהום. ממקורות קילומטרים אלפי החומציים העננים ואת והחנקן הגפרית

 שמקורם אוויר מזהמי בגלל שנוצרו חומציים, ממשקעים סקנדינביה ארצות סובלות
בבריטניה. בתעשייה

 ירדו שבהם גשם, ימי 569 נבדקו 90ה- שנות בתחילת שנערך במחקר בארץ? ומה
 ברחבי שונים אזורים בשישה נמדד הגשמים מי של pH ה הארץ. חלקי בכל גשמים

 כל של והממוצע מהדגימות, 25%ב- נתגלה )5.5מ- נמוך pH( חומצי גשם הארץ.

 ביותר הרבים האירועים האזורים. בין בהשוואה התגלתה גדולה שונות .6.5 היה המדידות

 במקום נעשתה שהתצפית ככל ופחת הלך ומספרם הארץ, בצפון נצפו חומצי גשם של

 והוא גיר סלעי של בבליה שמקורו שבאוויר, האבק כי משערים, החוקרים יותר. דרומי
הגשם. חומציות את מנטרל המדבר, מאזורי גדולות בכמויות מגיע

 היוצרים מהמזהמים גדול חלק של התרומה כי משערים, החומצי הגשם למקור באשר
 במקרים כי העובדה, על בעיקר מתבססת זו השערה לישראל. מחוץ מקורה חומצי גשם

 שכמעט מאחר הים. שפת על הממוקמות בתחנות גם נתגלה הוא חומצי גשם של רבים

 מייצגת הים שפת על הגשם חומציות מדידת ממערב, מגיעים בישראל הגשם ענני כל

לישראל. כניסתו לפני הגשם מי תכונות את
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 90ה- שנות בתחילת בישראל חומצי נשם אירועי :6.19 איור
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השניוניים? המזהמים לקבוצת שייך הוא ומדוע חומצי גשם נוצר

בינלאומית? סביבתית לבעיה חומצי גשם נחשב

החומצי. הגשם היווצרות להפחתת דרכים

חומציים? ממשקעים הנגרמים הכלכליים הנזקים
בישראל: החומצי הגשם אירועי את המתאר 6.19 באיור עיינו .5

ובגולן? הארץ? בדרום הממוצע pH־-1 מהו א.

אלו? מאזורים אחד בכל החומצי גשם אירועי שיעור מה ב.

 החומצי הגשם לתפרוסת התרשים פי על המסתמנת המגמה מהי ג.

בארץ?

זו? תפרוסת להסביר ניתן כיצד ד.

בישראל? חומצי גשם שיצרו הזיהום מקורות להיות יכולים מה .6

חומצי מגשם שנפגע פסל
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סיכום
האטמוספרה. להתחממות הגורמת טבעית תופעה הוא החממה אפקט

 האטמוספרה את הפרעה ללא כמעט עוברות מהשמש המגיעות האור ינקר
 פרה-אדומה,נהאי הנהקרי מעבר זאת לעומת הארץ. כדור ינפ את ומחממות

 ופחמו מים ©בעיקר חממה גזי ידי על חלקי באופן ענמנ לחלל הארץ, ינמפ פלטתנה
 החממה, אפקט קיים היה אלמלא מתחממת. האטמוספרה כך ועקב י),נדו-חמצ

 ורוב החיים צורות רוב עבור מדי מוכהנ הארץ כדור של הטמפרטורה הייתה
אלו. איםנבת להתקיים יכולים היו לא היצורים

 הפחמן כמות וגובר, הולך בקצב בהתמדה, עולה התעשייתית המהפכה מאז
 של הממוצעת שהטמפרטורה יםנהמדע רוב סבורים כך משום באוויר. ינהדו-חמצ

 ינפ של לעלייה לגרום השאר בין עלולה הארץ כדור התחממות עולה. הארץ כדור
 יים.נקיצו אוויר מזג אירועי של יותר תכופה ולהתרחשות האקלים וינלשי הים,

 על שמירה החממה, גזי של הפליטה צמצום :כוללים ההתחממות לבעיית ותנפתרו
 פעולה לשיתוף ותנכונ מחייב ותנהפתרו "שום יותר. חם לעולם והיערכות היערות

 יםנשו טרסיםנאי רקע על בקשיים תקלנ זה פעולה שיתוף העולם. ותנמדי כל בין
מתפתחות. ותנולמדי מפותחות ותנלמדי שיש

 אי הוא זה בתחום בולטת תופעה המקומי. האקלים על גם משפיעה האדם פעילות
מסביבותיהן. יותר חמות ערים - ינהעירו החום

 גבוה ריכוז מצוי ק״מ, 40-ל 20 שבין בגובה בסטרטוספרה האטמוספרה, ברום
 המגיעה סגולה-האולטרה הנמהקרי יכרנ חלק בולע האוזון אוזון. של יחסית

 מתקיימים טבעי באופן זו. הנקרי זקינ ינמפ חיים יצורים על מגן הוא וכך מהשמש,
 אוזון. של קבוע ריכוז בסטרטוספרה שמרנש כך אוזון, של ויצירה פירוק

 אוזון של מוגבר לפירוק גורמים לאוויר, פלטיםנש האדם, בשימוש יםנשו חומרים
 מגדילה האוזון בריכוז ירידה הדרומי. בקוטב בעיקר ריכוזובסטרטוספרה, ולירידת

 גוברת כך ועקב הארץ לכדור שמגיעה סגולה-האולטרה הנהקרי כמות את
 גם פגיעה ראהנכ קיימת כן כמו האדם. ינב בקרב מסוימות מחלות של שכיחותן
 חקלאיים. גידולים ושל וסיםנבאוקיי אצות של תזהנהפוטוסי בתהליך

לאומיות,נבי ותנאמ באמצעות האוזון הידלדלות עם מתמודדות העולם ותנמדי
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 השימוש את לצמצם או להפסיק העולם ותנמדי מרבית התחייבו שבמסגרתן
באוזון. לפגיעה הגורמים בחומרים

 סיפות בין כימית מתגובה כתוצאה וצריםנה ייםניונש מזהמים הם חומציים משקעים
 בעיקר פוגעים חומציים משקעים קן.נח ותחמוצות גפרית תחמוצות לבין יםננהע

 של היווצרותם ממקום הרחק לרדת עשויים והם ים,נובמב אקולוגיות במערכות
להם. הגורמים ייםנהראשו המזהמים



חומרים
בשימוש

האדם



2 פרק

לאדם בכמשא חומדים

 הארכאולוגים קראו בכדי לא - הברזל תקופת זה,נהברו תקופת האבן, תקופת
 היכולת עת. באותה צלנל למד שהאדם החומרים של שמם על הקדומות לתקופות
 משאר אותו ומבדילה לאדם ייחודית היא כלים מהם ולייצר השבע בחומרי להשתמש

 האדם שממציא המוצרים לאדם. הכרחי משאב הם השבע חומרי החיים. בעלי
 את ולפתח חייו איכות את בהתמדה לשפר הפרהיששורית, התקופה מאז לו, מאפשרים
זה. משאב של יונמאפיי את כירנ זה בפרק תרבותו.

טכנולוגית מערכתב החומרים חזורמ
 אמר מוצר וכל נוסעים אנו שבהן המכוניות לובשים, שאנו הבגדים אוכלים, שאנו המזון

 רוב של הפקתה גם הטבעית. בסביבה שמקורם גלם מחומרי מוצאם - מכירים שאנו
 הטבעית. בסביבה שמקורם גלם חומרי על מתבססת משתמשים אנו שבה האנרגיה

 חומרי מצויים בתחילה מוצרים. לייצור המשמשים החומרים מסלול אחר עוקב 7.1 איור

 ולאחר הגלם, חומרי את האדם מפיק הראשון בשלב הטבעית. בסביבה הראשוניים הגלם

 הם כך ואחר מסוים, זמן לפרק האדם את משמשים המוצרים מוצרים. מהם מייצר מכן
 הפסולת בו. השימוש ובזמן המוצר "צור בשלבי גם נוצרת פסולת לפסולת. הופכים

בפרקים ומוצק. נוזל גז, הצבירה: מצבי בשלושת להימצא יכולה השונים בשלבים שנוצרת
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 של זה בהלק הסביבה. על והנוזלית הגזית הפסולת של בהשפעות עסקנו הקודמים

 וגורמת לסביבה לרוב מסולקת זו פסולת המוצקה. הפסולת של בהשפעותיה נדון הספר

הדשים. למוצרים גלם כהומר לשמש יכולה היא מסוימים במקרים סביבתיות. לבעיות

מוצרים לייצור טכנולוגית במערכת החומרים מחזור :7.1 איור

3% במכונית השימוש סוף

3% למכונית הדלק הפקת —

 גורמים בה והשימוש מכונית "צור :7.2 איר
מצי, התרשים פסולת. להיווצרות

 הנוצרת הפסולת התפלגות את
 המכונית של "צורה תחילת מרגע

בה. השימוש לסיום ועד
 כטון ממוצעת משפחתית מכונית מסת
 גורמת היא ומותה חייה ובמהלך אחד,

פסולת. טונות 10כ- של להיווצרות

 הגלם חומר■ כריית
92%

2%

 מההומרים ניכר הלק הידלדלותם. הוא האדם לצורכי גלם בהומרי שימוש של נוסף היבט

(למשל טבעי באופן בסביבה מתהדשים אינם אלו משאבים .מתכלים משאבים הם
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 מיליוני להימשך ויכול מאוד איטי התחדשותם שקצב או והאלומיניום) הנחושת הברזל,
 להידלדלותם. גורם המתכלים במשאבים שימוש כל והפחם). הנפט (למשל שנים

 גורמים טבעיים שתהליכים משאבים כלומר ,מתחדשים משאבים הם אחרים חומרים
 כאשר מתרחשת אלו משאבים של ההידלדלות ויערות). דגה (למשל להתחדשותם

התחדשותם. קצב על העולה בקצב בהם משתמשים

מתחדש משאב עצים:

השנים מספר
 משנת שיחלפו
 ועד 2000
המשאב להתכלות

110

המשאב

אלומיניום

190 פחם

25 נחושת

150 ברזל

45 טבעי גז

35 נפט

12 עופרת

37 אבץ

 התבלותם למועד תחזית :7.1 איור
מתבלים משאבים של
)World Resources פי (על



שאלות
בחירתכם. את נמקו תקופתנו? את מכנים הייתם חומר איזה של בשמו .1

 החומרים שעוברים המחזור את וסרטטו שהוא כל מוצר בחרו א. 2
זה. מוצר של החיים במהלך אותו המרכיבים

וכיצד? הסביבה, נפגעת שבחרתם המוצר ח" מחזור של שלבים באילו ב.

 דמיון קווי קיימים )7.1 (איור טכנולוגית למערכת אקולוגית מערכת בין .3
המערכות. שתי בין המבדיל ואת המשותף את תארו הבדלים. וגם

"פסולת". למונח הגדרה כתבו 7.1 באיור עיינו .4

7.2 באיור עיינו .5

 הפסולת מסת לבין ממוצעת מכונית מסת בין היחס את חשבו א.

חייה. במהלך הנוצרת

המכונית? של "החיים" משלבי אחד בכל פסולת נוצרת כיצד הסבירו ב.

7.1 בטבלה עיינו .6

בטבלה? מופיעים משאבים של סוג איזה א.
בטבלה? המופיעים הנתונים את החוקרים מצאו לדעתכם כיצד ב.

שנים? מספר בעוד להשתנות עשויים בטבלה הערכים האם ג.
 העובדה את תסבירו כן, אם כיצד, חומרים. של מחזור קיים 7.1 איור פי על .7

מתכלים? כמשאבים מוגדרים במחזור המשתתפים מהחומרים שחלק

:חומרים כמשאב לאדם7פרק  232

האוכלוסייה וגודל החיים רמת תעהשפ
פסולת והיווצרות מוצרים ייצור לע

 ככל האוכלוסייה. ומגודל החיים מרמת נובעת מסוימת בחברה בחומרים השימוש מידת

 התפתחות יותר. רבים מוצרים לייצר כדי יותר רבים בחומרים משתמשים עולים, שאלו

 השימוש את ההיסטוריה לאורך בהתמדה הגדילו האדם באוכלוסיית והגידול הטכנולוגיה

בחומרים.

 יוצרו אז עד .19ה- במאה התעשייתית המהפכה הוא זה במהלך משמעותי דרך ציון

 חדשות טכנולוגיות מלאכה. ובעלי אומנים ידי על יד בעבודת קטנות בכמויות מוצרים
 כן כמו מכונות. באמצעות מוצרים של גדולות כמויות "צור אפשרו 19ה- במאה שפותחו

חדשים. מוצרים של המצאות בעקבות המוצרים מגוון גם גדל
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 20ה- המאה במהלך וגוברת. הולכת בעוצמה ימינו ועד מאז נמשכות אלו מגמות

 מוצרים רכישת הגברת שסימניה: צריכה, תרבות המפותהות במדינות התפתהה

 הד-פעמיות באריזות שימוש קצר, היים אורך בעלי מוצרים "צור פרסום, באמצעות
 במדינות גם מתקיימים הצריכה תרבות של רבים מאפיינים הד-פעמיים. ובמוצרים

 משתמשת שבהם המוצרים שכמות לכך, גורמת הנמוכה ההיים רמת אך המתפתהות,

 פהות ונוצרת בהומרים השימוש גם קטן כן ועל יותר, קטנה אלו במדינות האוכלוסייה

פסולת.

וני
לי

מי
 

ות
טונ

שנים

20ה- המאה במהלך הברית בארצות בחומרים שמוש :73 אור
®U.S. Geological Survey 1998 פי: ©על
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1998 לנפש נייר במות1997 לנפש למבונית דלק במות 1996 תושבים 1000ל- מבוניות מספר
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שנה במהלך מתפתחות ובמדינות מפותחות במדינות שונים מוצרים צריבת :74 איור
)World Resources 2000 פי (על

בעולם ערים בבמה לנפש השנתית הפסולת במות :7.6 אור
)World Resources 1993 פי (על
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 גבוהה בה החיים רמת המפותחות. המדינות לקבוצת שייכת ישראל - בישראל המצב

 בממוצע. 2%בכ- ,1975 מאז שנה, מדי אוכלוסייתה גדלה כן כמו לעלות. מוסיפה והיא
 משנת השנים. עם גדלים הפסולת וייצור המוצרים שצריכת לכך מביאים אלו גורמים

 בישראל אדם כל "צר 2000 בשנת שנה. מדי בממוצע 5%ב- הפסולת כמות גדלה 1975

 "צור היה הבית למשקי מחוץ שנוצרה הפסולת ובתוספת פסולת, ק״ג 1.14 בביתו

ליום. ק״ג 2.34 בישראל לנפש הפסולת

 בישראל לנפש שנתית פסולת "צור :7.6 אי־
הסביבה) לאיכות המשרד פ (על

וני
לי

מי
 

ות
טונ

2020 שנת עד בישראל הצפויה

שנה

ה של מצטברים ומסה נפח :77 איור
הסביבה) לאיכות המשרד פי (על
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שאלות
 רבה פסולת האדם מייצר שכיום העובדה את הממחישות דוגמאות הביאו .1

מבעבר. יותר
 לנקודות לב שימו בתרשים. הנתונים את והסבירו תארו :7.3 באיור עיינו .2

 הקשר את להסביר ונסו שונים, היסטוריים אירועים מצוינים שבהם הזמן

בתרשים. הנתונים לבין אלו אירועים שבין

:7.4 באיור עיינו .3

בתרשים. הנתונים את והסבירו תארו א.

 פסולת וייצור משאבים צריכת על אלו תרשימים פי על לומר ניתן מה ב.

מתפתחות? ובמדינות מפותחות במדינות
 שונות בערים פסולת בייצור ההבדלים את תסבירו כיצד :7.5 באיור עיינו .4

בעולם?

:7.6 שבאיור בתרשים המופיעים הנתונים את והסבירו תארו .5

:7.7 באיור עיינו .6

בתרשים? המוצגים לנתונים יש סביבתיות השלכות אילו א.

ונפח)? (מסה המצטברת הפסולת על לנתונים חשיבות ישנה מדוע ב.

סיכום
לרווחתו. החביבה השאבי את צלנל ולוגיתנטכ ויכולת ידע יש לאדם

 כדי הטבעית בסביבה שהקודם גלם חוהרי צלנה האדם ולוגיהנהטכ באהצעות
 ההוצר, "צור הגלם, חוהר הפקת - ההוצר של החיים שלבי בכל הוצרים. לייצר

 לסביבה בחזרה הגיעה הפסולת רוב פסולת. וצרתנ - השיהוש וסיום בו השיהוש
 של בתהליך חדשים להוצרים גלם כחוהר יצולנל תניתנ ההפסולת חלק הטבעית,

היחזור.
 החיים. וברהת האוכלוסייה בגודל תלויה הסויהת בחברה וצרתנה הפסולת כהות
 כהות גדלה ועהם גדלים, וצריכתם ההוצרים ׳יצור יותר, גבוהים שאלו ככל

וצרת.נה הפסולת



8 רקפ
הפסולת בעיית

 על החולשת ישאהנ בגבעה להבחין שלא יכול ונאי החזרה אביב תל לכיוון וסענש מי
 כאתר ה,נש 50-ה יותר בחשך ,90-ה ותנש עד שהמששי חיריה זבלתמ זוהי סביבתה.

 הגבעה את ויצרו הפסולת הררי חומצ זו תקופה שךמב דן. גוש של הפסולת לסילוק
הסרים. 80-כ של לגובה כיום שאתנתמה
 גידול בית והייתה ,מרחקיםל רע ריח הדיפה היא :סביבתי הפגע הייתה חיריה זבלתמ

 דרך חלחלו יםמהגש מי .משוטטים וכלבים יתושים זבובים, כגון הזיקים, חיים לבעלי
 וחלק התהום ימל חלחלו מהמים חלק בה. שהיו מזהמיםה ריםמחו בדרכם ואספו הפסולת

 חלנל הנהפו דרוןמה טטומהת 1997 בחורף זבלה.מל וךמס העובר איילון חלנל קזונהת
 עלהמב חיםטש והציפו בו ומשזר ותנפוטהשי ימ גאו כך בעקבות ערוצו. את וחסם

 מנמיכים שבו באזור הוקהה זבלהמה לתעופה. הנהסכ הייתה אחר מורח הפגע חל.נה
 את זבלהמב שהצאו הציפורים אלפי בלוד. התעופה למנב חיתתםנ לקראת םמטוסיה
 להביא עלולה בציפור הסוס של גשותנהת .מטוסיםל שממ של הנסכ היו םנזומ

להתרסקותו.
 ההווה סגירתו לאחר גם אך ו,נשתיאר הבעיותמ חלק םנמא עתנומ זבלהמה סגירת
 והיות התן בגז האוויר זיהום התהום, הי זיהום כגון ים,נשו יםמבתחו הפגע האתר
 ותרו.נש פגעיםמב טפלשת שיקום יתנתכ לאתר דרשתנ כך השום חזותי. הפגע האתר
 בחברה פסולת היווצרות עקב וצרותנש לבעיות המדוג הוא חיריה לתבזמ של סיפורה

זה. פרק של רכזומב דותמעו אלו בעיות ית.נודרמה
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חיריה מיזבלת

והרכבה הפסולת קורותמ
 ובמהלכה המוצר של החיים משלבי אחד בכל נוצרת פסולת הקודם, בפרק שראינו כפי
 הנאספת עירונית, כפסולת מסווגת )65%כ- (בארץ הפסולת רוב אנושית. פעילות כל של

 במשקי הנוצרת פסולת כוללת העירונית הפסולת המקומיות. הרשויות ידי על לטיפול

 ובתעשייה. במלאכה הנוצרת הפסולת רוב את וכן המסחר בבתי במשרדים, הבית,

 איסוף של הרגיל המערך ידי על מטופלת שאינה ייחודית, פסולת היא האחרת הפסולת
.8.1 בטבלה לראות שניתן כפי שונים, והרכב תכונות הפסולת מסוגי אחד לכל האשפה.
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מאפייני□ הפסולת סו,

עירונית פסולת

 שיצאו ומוצרים זכוכית בדים, נייר, מתכות, פלסטיק, מזון, שאריות
שימוש מכלל

ביתית פסולת

נייר בעיקר משרדית פסולת

ריקות אריזות בעיקר מסחר פסולת

פגומים, סופיים ומוצרים ביניים מוצרי גלם, חומרי של שאריות
אריזות

ותעשייה מלאכה פסולת

אחרת פסולת |

 תכולה הריסה. או שיפוצים חדשה, מבנייה בניין חומרי שאריות
אריזות צבעים, דבקים, איטום, חומרי עץ, ברזל, אבן, בטון, עיקרית:

בניין פסולת

 (ענפי גזם אריזות, פלסטיק, יריעות הדברה, חומרי דשנים, שאריות
שנגזמו® צמחים

חקלאית פסולת

חומרים של שאריות ותחבושות, מזרקים כגון משומש, רפואי ציוד
אריזות הרפואי, ובמכשור במעבדות המשמשים

רפואית פסולת

שימוש מכלל שיצאו ומכונות רכב כלי של מתכת שלדות גרוטאות

שפכים טיהור בתהליכי שהופרדו מוצקים שפכים מטיהור בוצה

אנרגיה הפקת לצורך פחם שרפת של שארית פחם אפר

מהסלעים הגלם חומרי של הפרדתם לאחר הנותרת פסולת מכרות פסולת

ומאפייניה הפסולת סו, :8.1 סבלה

 רטיבות בדרגת מאופיינת והיא העירונית מהפסולת כמחצית מהווה הביתית הפסולת

 הפסולת כמות שבה. האורגניים החומרים של הרבה הכמות בשל מים), 80%(כ- גבוהה
 עם נוצרת. היא שבו הבית משק של החיים לרמת בהתאם משתנים והרכבה הביתית

 יורד. בה האורגני החומר ושיעור עולים הפסולת של והנפח המסה החיים, ברמת העלייה

 מזון יותר רוכשים עולה החיים רמת שכאשר מכך, נובעת האורגני החומר בכמות הירידה

 בכמות העלייה בבית. ולא במפעל נוצרות המזון הכנת בעת הנוצרות והשאריות מוכן,

 הן המוכן המזון מוצרי של שהאריזות משום השאר בין נגרמת הפסולת של הכללית

 שבהם הבית במשקי מוכן. שאינו מזון של לאריזה בהשוואה גדול ונפח רבה מסה בעלות

 את הוא גם המגדיל דבר מזון, שאינם מוצרים של הרכישה גם עולה גבוהה החיים רמת
 עם שנוצרת הנוספת, הפסולת של המכריע רובה הנוצרת. הפסולת של והנפח המסה

אורגנית. פסולת אינה החיים, ברמת העלייה
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3% מתכות—, !— 5% שונות

4% זכוכית

4% בדים

4% טיטולים

24% וקרטון נייר

חומרים
אורגניים

פלסטיק41% שונים
15%

מסתם לפי 1995ב- בישראל הביתית הפסולת מרכיבי :8.1 אי־
הסביבה) לאיכות המשרד פי (על

בישראל בפסולת למסה הנפח בין היחס :8.2 אור
הסביבה) לאיכות המשרד פי (על
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 המוצקה העירונית הפסולת הרכב : 8.3
הסביבה) לאיכות המשרד פי (על

 לפגוע שעלולים חומרים אלו מסוכנים. חומרים גם מכילים פסולת של רבים סוגים
 חומרים הסביבה. במשאבי לפגיעה עקיף או ישיר באופן לגרום או האדם בבריאות

 אלקטרוניקה, מוצרי סוללות, כגון מוצרים, של מאוד גדול במגוון כיום כלולים מסוכנים
 והפסולת הרפואית הפסולת לרכב. ושמנים דבקים צבעים, הדברה, חומרי נורות, תרופות,

 החומרים בתכולת במיוחד בולטות הכימיקלים, תעשיית כגון מסוימות, תעשיות של

המסוכנים.

מסוכנת לפסולת מקור - אלקטרוניקה מוצרי
 אלקטרוניים מכשירים בעולם. המחשבים של החישוב עוצמת מוכפלת וחצי שנה מדי

 לשדרוג הם גם זוכים טלוויזיה, ומכשירי סטראו מערכות ניידים, טלפונים כגון אחרים,
 מחדשים רבים פרטיים וצרכנים ארגונים התוצאה: ביצועיהם. את המשפר מתמיד

 תיקון בזמן בו גבוהה, בתדירות האחרים האלקטרוניקה מוצרי ואת המחשבים את

 הפסולת כך בעקבות כדאי. ופחות פחות נעשה שהתקלקלו מכשירים של

 יושלכו הברית בארצות כי מעריכים, וגובר. הולך בקצב גדלה בעולם האלקטרונית

מחשבים. מיליארד חצי ,2007ל- 1 997 בין שנים, 10 במהלך לאשפה
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 כרום, כספית, כגון מתכות, רבים: מסוכנים מרכיבים מכילה האלקטרונית הפסולת

 האלקטרונית הפסולת השלכת וברום. כלור כגון אחרות, תרכובות וכן וקדמיום ארסן

 באתרים הנוצרות הסביבתיות הבעיות את מאוד מחמיר הרגיל האשפה לזרם

פסולת. לשרפת ובמתקנים פסולת להטמנת

אלקטרונית פסולת

שאלות
לגרום? האלקטרונית הפסולת יכולה סביבתיות בעיות אילו א. ו.

 הנובעים הנזקים את למזער ניתן שבהן דעתכם, לפי הדרכים, הן מה ב.

אלקטרונית? פסולת מהשלכת
שציינתם? מהדרכים אחת כל של והחסרונות היתרונות מהם ג.

את המחייב חדש, חוק חוקק נורבגיה של הסביבה לאיכות המשרד א. .3

 שיצא ציוד בחזרה לקבל האלקטרוני הציוד של והיבואנים היצרנים

 על דעתכם מה ו.999 ביולי לתוקפו נכנס זה חוק שימוש. מכלל
הנורבגי"? "החוק

שהוחזר? בציוד מטפלים הייתם כיצד נורבגי, יבואן או יצרן הייתם לו ב.

 בטיפול הרחב הציבור של הפעולה שיתוף את להשיג ניתן כיצד .4

אלקטרונית? בפסולת
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שאלות
 וירקות, פירות של קליפות הבאים: הפסולת סוגי את יממה במשך צברו .1

זכוכית. פלסטיק, נייר,

 כל של נפחו את והעריכו בנפרד מהסוגים אחד כל של המסה את מדדו
הפסולת. מסוגי אחד

 ימים שבוע למשך לייבוש סופג נייר על הפסולת מסוגי אחד כל הניחו

 את והעריכו מסתם את שוב מדדו ימים, שבוע לאחר ויבש. חמים במקום
נפחם.

 השונים הפסולת סוגי של ובנפח במסה שחלו השינויים את השוו א.

אלו? לשינויים גרם מה
בנפח? או במסה גדולים שינויים חלו פסולת סוגי באילו ב.
היבש. במצבה נזקיה לעומת רטובה כשהיא הפסולת נזקי את השוו ג.

 הפסולת כמויות לבין חייו ורמת האדם פעילות בין ההדוק הקשר ידוע .2

 הפסולת מרכיבי כל לדעתכם, האם, והרכבה. מייצר שהוא המוצקה

 מעידים מהמרכיבים אילו לא, אם החיים? רמת על מידה באותה מעידים
הסבירו. גבוהה? חיים רמת על מאחרים יותר

 לבין מתפתחות במדינות הנוצרת הפסולת בין למצוא תצפו הבדלים אילו .3

מפותחות? במדינות הנוצרת זו

 לסוגי שיש ההשפעות את תארו פסולת. סוגי שלושה 8.1 מטבלה בחרו .4
אלו. השפעות לצמצום דרכים והציעו הסביבה על אלו פסולת

הביתית? לפסולת להיות יכולות כלכליות תועלות אילו .5

 הגזם את (לנסר אותה לקצץ היא גזם בפסולת לטפל הדרכים אחת .6

קטנות). עץ לפיסות

 קרקע (כיסוי) לחיפוי מקוצצת גיזום בפסולת לשימוש יש יתרונות אילו א.
בגינות?

 לאתר קיצוץ) (ללא טיפול ללא גיזום פסולת להעברת יש חסרונות אילו ב.
פסולת? איסוף

לפסולת, המסה רוב את תורמים פסולת סוגי אילו 8.1 באיור עיינו א. .7

הפסולת? נפח רוב את ואילו

בפסולת? האורגני החומר לשיעור יש השלכות אלו ב.

בתרשמים. המתוארות המגמות את והסבירו תארו .8.3-8.2 באיורים עיינו .8
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הפסולת פירוק תהליכי
 הטבעיים, האורגניים החומרים פירוק. תהליכי הזמן עם עוברים הפסולת ממרכיבי חלק

 ליצורים מזון משמשים הם .1ביולוגי פירוק עוברים הביתית, בפסולת בעיקר המצויים

 לחומרים האורגניים החומרים רוב את הופכים שלהם הנשימה בתהליך אשר מפרקים,

 אם ).H2O( ומים )CO2( דו-חמצני פחמן בעיקר מזיקים, ובלתי פשוטים אנאורגניים

 תהליך של הלוואי ותוצרי יותר איטיים הפירוק תהליכי אנארוביים, תנאים שוררים

 רעים. ריחות אלו מגזים לחלק ואמוניה. גפריתי מימן מתן, כגון שונים, גזים הם הנשימה
 לעומת דליק. הוא האנארוביים, בתהליכים הנוצר הגז רוב את שמהווה ),CH4( המתן

 אינם סינתטיים) (חומרים מלאכותיים אורגניים חומרים הטבעיים, האורגניים החומרים

 לכך הדוגמאות אחת מתפרקים. ואינם כמעט הם ולכן המפרקים, לרוב כמזון משמשים

הפלסטיק של הפירוק זמן גולמי. מנפט המיוצר אורגני סינתטי חומר זהו הפלסטיק. היא

שנים. מאות

 יכולים בפסולת אנאורגניים חומרים
 כך אביוטיים. כימיים בתהליכים להתפרק

 של בתהליך מתכות מתפרקות לדוגמה
 של הפירוק תהליכי (חלודה). חמצון

 זמן לרוב נמשך האנאורגניים החומרים

מאוד. ארוך
 הוא הפירוק תהליכי לרוב הכרחי תנאי

 הפירוק יעילות לחה. סביבה של קיומה
 פסולת - הפסולת בהרכב גם תלויה

 טבעיים אורגניים חומרים יותר המכילה

 של גבוה ריכוז קלות. ביתר תתפרק
 לפגוע יכול בפסולת מסוכנים חומרים

 ולפגום המפרקים החיידקים באוכלוסיית

הפירוק. בתהליכי

שונים חומרים של פירוק זמני :8.4 איור
פסולת בערמת השוררים בתנאים

נמצא. הוא שבו ולסביבה החומר להרכב בהתאם שנים, למספר שבועות מספר בין נע הפירוק משך
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פריק פלסטיק
 על אף ציבוריים. מקומות ומזהמות הרבים ברשות מושלכות רבות פלסטיק שקיות

 עשויות הפלסטיק שקיות מאוד. איטי פירוקו אורגני, חומר הוא שהפלסטיק פי

 מולקולות ענק: מפרודות בנויים הפלסטיק חומרי מאוד. רב זמן בסביבה להישאר

 אלפי עשרות של מחרוזות ויוצרות יחד מצטרפות (מונומרים) וקטנות פשוטות

 ,)C2H4( האתילן גז של מולקולות אלפי של חיבור לדוגמה, (פולימרים). מולקולות
 סוג הוא הפוליאתילן .ו)n(C2H4(( פוליאתילן יוצר הדלק, ״צור של לוואי תוצר שהוא

וחזק. מוצק פלסטיק של

H H
HHHHHHHH יי

- C-C-C-C-C-C-C-C- 11
HHHHHHHH HH

פוליאתילן מולקולת :8.6 אור אתילן מולקולת :8.5 אור

 פריק פלסטיק בייצור הפטנט פריק. פלסטיק פיתחו יזרעאל שבעמק הזורע בקיבוץ

 השמש. לאור חשוף אינו המוצר עוד כל פעיל שאינו מיוחד, כימי חומר הוספת הוא

 את התוקף ,2* * כזרז לפעול לחומר גורמות חמצן של ונוכחות לשמש המוצר חשיפת

 את הפוליאתילן מאבד השרשרות קיצור עם לניתוקן. וגורם הפוליאתילן שרשרות

 ועוברות ארוביים לחיידקים כמזון זמינות הקצרות השרשרות לאבק. ומתפורר חוזקו

 הם: התהליך של הסופיים התוצרים שבסביבה. החמצן בעזרת אביוטי כימי פירוק גם
).CO2( דו-חמצני ופחמן )H2O( מים אדי

לשמש חשיפה לפני

לשמש חשיפה לאחר

הפוליאתילן. בתוך חוזרת האתילן שמולקולת הפעמים מספר את מציינת n האות ו
שינוי. עובר עצמו שהוא מבלי כימית תגובה שמזרז כימי חומר — זרז 2



שאלות
 איטיים שלו הפירוק תהליכי אורגני, חומר הוא שהפלסטיק אף על מדוע, .1

מאוד?
ניתן? לא ובאילו פריק בפלסטיק להשתמש לדעתכם ניתן מוצרים באילו .2

לחיידקים. מזון לשמש הפריק הפלסטיק יכול כיצד הסבירו .3

בעיית הפסולת :8 פרק 246

שאלות
 בהם השימוש תום לאחר הבאים למוצרים שיקרה מה את והסבירו תארו .1

פסולת: לערמת והשלכתם

מכותנה עשויה חולצה א.

מכונית שלדת ב.

תפוז של קליפות ג.

ריק פלסטיק בקבוק ד.

עיתון ה.
 שלהם, הפירוק זמן משך פי על 1 בשאלה המופיעים המוצרים את דרגו .2

ביותר. לאיטי ועד ביותר מהמהיר

כיצד? כן, אם מוצרים? של הפירוק זמני את לקצר ניתן האם .3

פגעמכ הפסולת
 שבו מצע והיא רעים, ריחות עולים פסולת מערמות אסתטי. ומפגע מטרד היא הפסולת

 היא שבו מהמקום הפסולת את מסלקים כן על מחלות. גורמי חיידקים להתפתח יכולים

 סילוקה הייתה הפסולת ברוב המקובלת הטיפול דרך 20ה- המאה לאמצע עד נוצרת.

 המזבלות יצרו מכך כתוצאה דבר. נעשה לא לכך מעבר הערים. בשולי שמוקמו מזבלותל

 במדינות העולם. ברוב הפסולת לסילוק עדיין משמשת זו שיטה רבים. מפגעים

 ומיושמות הפסולת סילוק מלבד נוספים אמצעים ננקטים בישראל זה ובכלל המפותחות
הבא. בפרק שנראה כפי אחרות, טיפול שיטות גם
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במזבלות יםעמפג
 מים, של גבוה שיעור הביתית הפסולת מכילה שהזכרנו, כפי - מים במקורות פריעה

 ומובילים ממיסים המים הפסולת. לערמת מים עוד נוספים לגשם, נחשפת שהיא ובעת

 אחת והם תשטיפים נקראים זו בדרך שזוהמו מים בפסולת. המצויים שונים חומרים

 אורגני בחומר עשירים התשטיפים הפסולת. איסוף אתרי של ביותר הקשות הבעיות

 להתמוססות גורם הנמוך pH־-1 נמוך. שלהם )pH( ההגבה וערך גבוה) צח״ב (בעלי
 כימיקלים התשטיפים מכילים כן כמו ואבץ. עופרת כספית, ברזל, כגון כבדות, מתכות

 לזיהום וגורמים הפסולת דרך מחלחלים התשטיפים ודיו. ניקוי חומרי צבעים, כגון שונים,

 את ומזהמים הגשמים מי עם מהתשטיפים חלק זורמים הגשמים בעונת התהום. מי

הפסולת. אתר בקרבת הנחלים ערוצי

 והגאולוגיים. האקלימיים בתנאים תלויה הסביבה על התשטיפים של ההשפעה מידת

 הוא הפסולת אתר באזור המסלע יותר. גדולה התשטיפים כמות תהיה גשום באקלים

 הסכנה 1חופשיות לאקוות מעל - התהום למי הסיכון מידת את הקובע עיקרי מרכיב

יותר. גדולה תהיה התהום מי לזיהום

מוסדר לא פסולת אתר

.42 בעמוד ראו חופשית אקווה על 1
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 מפרקים של הנשימה מפעולת כתוצאה - ופיצוצים שרפות סכנת זים,ג פליטת

 (ביוגז). 1שונים גזים משתחררים חמצן, חוסר של בתנאים מהפסולת, הניזונים אנארוביים

 לגרום שעשוי דליק גז הוא המתן שווה. נפחי ביחס דו-חמצני פחמןו מתן נפלטים בעיקר
 על שלו יחידה מולקולה שהשפעת חממה, גז זהו לכך, נוסף לפיצוץ. מסוימים בתנאים

 שערך בבדיקות הדו-חמצני. הפחמן מולקולת משל יותר גדולה החממה אפקט התגברות

 גזי מפליטות 13%כ- תורמים בישראל הפסולת שאתרי התברר, הסביבה לאיכות המשרד

 ומימן אמוניה כגון האנארובי, הפירוק בתהליכי הנוצרים אחרים גזים בישראל. החממה

נעימים. בלתי ריחות של מטרד יוצרים גפריתי,
 במהלך חום אנרגיית מפליטת כתוצאה פתאומי באופן להתלקח עלולות פסולת ערמות

 של במקרה שבאשפה. הזכוכית שאריות ידי על השמש קרני מריכוז כתוצאה או הפירוק
 וחומרים הפסולת, פירוק של תוצר שהוא המתן, גז יבער פסולת ערמת התלקחות

 מזיהום לסבול עלולים פסולת לאתרי הסמוכים "שובים בה. המצויים נוספים דליקים

הנפלטים. ומהגזים מהעשן הנגרם האוויר

 גורמי לחיידקים גידול בית הם הפסולת אתרי - חיים בעלי באמצעות מחלות הפצת

 מזיקים, חיים בעלי גם אליהם מושכים שבפסולת המזון חומרי שונים. ולטפילים מחלות
 לגרום יכולים אלו חיים בעלי משוטטים. וכלבים תנים נברנים, יתושים, זבובים, כמו

 הגורמים חיידקים להעביר יכולות הפסולת באתרי המבקרות ציפורים גם מחלות. להפצת

 עלולות תעופה, שדה בקרבת נמצא האתר שבהם במקומות לכך, נוסף למחלות.

 כדי עד חמורה אווירית לתאונה ולגרום במקום שחולפים במטוסים לפגוע הציפורים

המטוס. התרסקות

 שיוצר המפגעים נופי. מפגע הם הפסולת איסוף אתרי - הקרקע ובערך בנוף פריעה
 לאחר גם הפסולת. אתר סביב גדול באזור הקרקע ערך לירידת גורמים הפסולת אתר

 שנים. עשרות להתקיים להמשיך שונים מפגעים יכולים לפעול, והפסיק נסגר שהאתר

 בקרקע האפשריים השימושים שוקם הוא אם וגם מאוד, יקרות האתר לשיקום הפעולות

מאוד. מצומצם הקרקע משאב שבה בישראל, במיוחד חמורה זו בעיה מאוד. מוגבלים זו

הכלל ברשות פסולת מהשלכת יםעמפג
 הדרכים, בצידי הפסולת. איסוף לאתרי מגיעה ואינה הכלל ברשות מושלכת רבה פסולת

שקיות, פלסטיק, אריזות משקה, פחיות השנים עם מצטברים טבע ובאתרי הים בחופי

.87 בעמוד שפכים בטיהור העוסק בפרק ראו אנארובים מפרקים פעילות על עוד
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 מפסולת להיפגע חיים בעלי יכולים לעתים אסתטי. למפגע גורמים אלו כל ועוד. ניירות

 שונים ליצורים ולגרום לים להיסחף יכולות בחופים המושלכות שקיות לדוגמה, כך זו.

 יעלים למותם. להביא היכול דבר אותם, לבלוע לנסות או בהם להסתבך במים החיים

חייהם. את המסכנות מעיים מסתימות כך עקב וסובלים אשפה שקיות אוכלים

שאלות
 הטבלה את במחברתכם ומלאו הפסולת שיוצרת מפגעים כמה בחרו .1

הבאה:

פסולת? ערמות של ההתלקחות סכנת את להקטין לדעתכם ניתן כיצד .2

 שנעזבו פסולת באתרי בקרקע לשימוש האפשרויות מוגבלות מדוע .3
ובקרבתם?

 הרבים. ברשות פסולת השלכת של מפגעים מגוריכם באזור אתרו .4

כתבו: מפגע כל לגבי

המפגע של תיאור א.
היווצרותו את למנוע היה ניתן כיצד ב.
כעת. בו לטפל יש לדעתכם כיצד ג.

 באמצעות פסולת באתרי המשוטטים החיים בבעלי לטפל המבקשים יש .5

 של ביישומו הנזק ומהו התועלת מה זה. רעיון על דעתכם חוו הרעלתם.

זה? רעיון
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סיכום
 מוגדרת הפסולת רוב ושית.נא פעילות כל של במהלכה וצרתנ פסולת

 ידי על האשפה איסוף של הרגיל המערך ידי על ופלתטמ והיא יתנעירו כפסולת
 פסולת השאר בין וכוללים "הודיים, הם האחרים הפסולת סוגי המקומיות. הרשויות

 חומרים מכילים פסולת של רבים סוגים ועוד. רפואית פסולת חקלאית, פסולת יין,נב
בסביבה. אחרים וליצורים לאדם מסוכן עמם שהמגע
 מפרקים. ידי על ביולוגי פירוק של תהליך עוברים בפסולת בעייםט ייםנאורג חומרים

 או ביולוגי בתהליך מתפרקים םנאי ייםטתנהסי ייםנהאורג החומרים רוב לעומתם,
 כימיים. פירוק תהליכי עוברים ייםנאורגנא חומרים מאוד. יטאי בתהליך שמתפרקים

מאוד. ארוכים לרוב אלו תהליכים
 סילוק העולם ותנמדי ברוב המקובלת יפולטה דרך הייתה 20-ה המאה לאמצע עד

 סביבתיים למפגעים גורמות מזבלות הערים. בשולי שמוקמו למזבלות הפסולת
 פיצים,נו דליקים גזים היווצרות חממה, גזי תטפלי המים, מקורות זיהום כגון ים,נשו

מזיקים. חיים לבעלי גידול בית ויצירת הקרקע ובערך וףנב פגיעה
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 בעיית םע תמודדותה
הפסולת

 מוצקה בפסולת הטיפול ושאנב דיון הלנומי תיאום יניינלע השרים ועדת קיימה 1993-ב
 של שילוב הוא הפסולת לבעיית "הפתרון :השאר בין אמרנ ותטבהחל בישראל.

 מפסולת רגיהנא הפקת מיחזור, חוזר, שימוש במקור, הפחתה :הבאות ולוגיותנכטה
 שומהיי החל 90-ה ותנש ומאז מפותחות, ותנבמדי כיום מקובלת כזו יותנמדי ה".נמטוה
 את בדוקנ הממשלה, תטבהחל שהוזכרו ולוגיותנכטה את כירנ זה בפרק בישראל. םג

זו. יותנמדי ליישום הדרכים את כירנו בפסולת לסיפול יותנהמדי בקביעת השיקולים

בפסולת לטיפול יםמצעא
במקור הפחתה

 היא המתכלים המשאבים בעיית ועם הפסולת בעיית עם להתמודד ביותר הטובה הדרך

 של הייצור בתהליכי שינויים ידי על להשיג ניתן זו מטרה פסולת. פחות מלכתחילה לייצר
 המכילות קל משקה פחיות מייצרים למשל, כיום הצריכה. בהרגלי שינויים ידי ועל מוצרים

"צור היא הנוצרת הפסולת כמות את להפחית אחרת דרך בעבר. מאשר אלומיניום פחות
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 רד-פעמיים חיתולים מייצרים כיום לדוגמה, יותר. ארוך חייהם שמשך מוצרים של
ארוך. זמן לפרק לחיתוב שימוש המאפשר סופג, ג׳ל המכילים

 ארד כל הציבור. של הצריכה בהרגלי רבה במידה תלויה פסולת של היווצרות מניעת
 מתמורה גם זו בדרך ליהנות ולעתים מייצר שהוא הפסולת כמות את לצמצם יכול מאתנו

 כל מעודדת המפותחות במדינות הצריכה שתרבות לכך, מודעים להיות עלינו כספית.

 יצותםחנ את הקנייה לפני חניםבו אנו שבה נבונה, צרכנות דשים.ח מוצרים רכישת העת

 נוכל מיותרת. פסולת מהסביבה סוךלחו מיותרת הוצאה מאתנו חסוךל יכולה מוצרים, של

 תקינים עדיין הם כאשר ישנים, מוצרים מלזרוק נימנע אם גם מיותרות מקניות להימנע
 אריזות להעדיף נוכל קניות עורכים שאנו בעת לתיקון. וניתנים מקולקלים הם כאשר או

 משימוש הימנעות גם יר.חהמבחינת מ יותר חסכוניות והן פסולת פרות שיוצרות גדולות
מייצרים. שאנו הפסולת כמות את תצמצם רד-פעמיות ושקיות רד-פעמיים בכלים

במוצרים חוזר שימוש
 בהם השימוש שהסתיים לארור המוצרים את שאוספים פירושו, במוצרים חוזר שימוש

 חוזר שימוש היא ביותר הנפוצה הדוגמה רה.טמ אותה לצורך שוב בהם ומשתמשים
 פיקדון, תמורת חנותל חזירלה שאפשר מזכוכית, קל משקה בקבוקי ישנם באריזות.

 מנוקים למפעל, חזריםמו שנאספים הבקבוקים הקנייה. בעת הבקבוק עבור ששולם

 מזון מוצרי משווקים שבהם בארגזים מתבצע חבר בהיקף חוזר שימוש דש.חמ וממולאים
מוצרים. של להובלה המשמשים ובמשטרים

 שממלאים רב-פעמית באריזה שימוש היא באריזות, חוזר שימוש נעשה שבה ,חרתא דרך

 קלות באריזות ניקוי, ורומחי כביסה אבקות כגון מוצרים, לקנות כיום ניתן דש.חמ אותה

קשית. פלסטיק מכל לתוך תוכנן את בבית ולהעביר
 צמיגיב למשל נעשה כך שהתבלה. מוצר של חידוש היא חוזר לשימוש חרתא אפשרות

לרכב. ארורים חילוף ובחלקי ואוטובוסים משאיות

 טובה להיות צריכה חוזר בשימוש המוצר איכות כדאי, יהיה במוצר חוזר ששימוש כדי

 יש כן כמו ממנה. חותהפ או דשח מוצר של לעלותו שווה להיות חייבת התהליך ועלות

 בהשוואה ,חוזרה מהשימוש כתוצאה הנגרמות הסביבתיות ההשפעות כלל את לברון

 של הסביבתיות ההשפעות את נשווה אם לדוגמה, כך המוצר. השלכת של לופהחל

 להטמנה, והעברתם לאשפה הזכוכית בקבוקי להשלכת זכוכית בבקבוקי חוזר שימוש
 בעת אוויר זיהום השאר בין נוצר הזכוכית בבקבוקי חוזרה השימוש בעת כי נמצא

השלכת הבקבוקים. את שמנקים בעת מים של וזיהום למפעל חזרהב אותם שמובילים



253 תמודדות עם בעיית הפסולתה :9 פרק

 בזבוז ההובלה, בעת אוויר זיהום היא גם יוצרת להטמנה והעברתם לאשפה הבקבוקים

ועוד. הזכוכית בייצור שהושקעו האנרגיה משאבי

מיחזור
 גלם כחומרי שוב בהם ומשתמשים מהפסולת חומרים מפרידים שבו תהליך הוא מיחזור
 ניצול את ומפחיתים הפסולת כמות את מפחיתים זו בדרך חדשים. מוצרים לייצור

 "צור לדוגמה, המקורי, המוצר את מחדש מייצרים המיחזור מתהליכי בחלק המשאבים.

 סלסלות "צור לדוגמה, אחרים, מוצרים מייצרים אחרים במקרים נייר. מפסולת נייר

קל. משקה בקבוקי של מפסולת לפירות
 "צור בתחום היא הפסולת כמות להקטנת המיחזור של לתרומתו במיוחד בולטת דוגמה

 הנוצרת מהפסולת 92% כי לראות, תוכלו 230 בעמוד 7.2 באיור תעיינו אם המכוניות.

 בעיקר אותה, המרכיבים הגלם חומרי כריית בתהליכי מקורה המכונית ח" במהלך

 ולהפחית רבים משאבים לחסוך יכול ממוחזרות ממתכות המכונית שלדת "צור המתכות.
העץ. במשאב השימוש את שמפחית הנייר, מיחזור היא אחרת דוגמה הפסולת. את

שלבים: כמה כולל המיחזור תהליך
שנוצרת הפסולת מכלל שממחזרים החומר הפרדת ו.
מתאים למפעל והובלתו שהופרד החומר איסוף .2
החומר מיון .3
חדש מוצר לייצור לשמש שיכול גלם לחומר החומר עיבוד .4
הממוחזר מהחומר חדש מוצר "צור .5

g ממוחזר מחומר מוצר קניית 
(אזרח)

הפרדה
(אזרח)

5
1

איסוף
(רשות

מקומית/
יזם)

המיחזור מעגל :9.1 איור
ושיווק מיון

מקומית) רשות (תעשייה/

"צור
מוצר

מחומר
ממוחזר

(תעשייה)

4

 גלם חומרי "צור
(תעשייה)

2
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 כדאיות ויש מתקיימים שציינו השלבים כל אם רק ביעילות להתקיים יכול המיחזור תהליך

 השלבים אחד אם .9.1 באיור שמופיע כפי המיחזור מעגל את לקיים וסביבתית כלכלית

 החומרים את מפרידים אם לדוגמה, כך הקודמים. בשלבים גם טעם אין מתקיים, אינו
 רק יתקיים חדש, מוצר מהם לייצר כלכלית כדאיות ואין מהפסולת למיחזור המיועדים

 במקום וסביבתיים) (כספיים משאבים של בזבוז להיגרם ועלול המיחזור ממעגל חלק

במשאבים. חיסכון

למיחזור בקבוקים לאיסוף לכמ

 מהן: כמה נזכיר הביתית. מהפסולת למיחזור החומרים להפרדת שונות שיטות קיימות
 מיוחדים מיון למתקני מועברת הפסולת - מיוחדים מיון במתקני הפסולת מיון

 ועוברת נע סרט על מועלית הפסולת השונים. למרכיביה הפסולת את מפרידים שבהם
 הם אלו מרכיבים הפסולת. של והרטובים הקטנים המרכיבים נופלים שדרכה נפה, דרך

 מכינים הנאספים האורגניים מהחומרים המזון. שאריות של האורגניים החומרים בעיקר

 הנע הסרט גבי על ממשיכים "יבשים", המכונים הפסולת, מרכיבי שאר קומפוסט.
 זכוכית, נייר, קרטון, כגון למיחזור, הניתנים חומרים לקבוצות ידני באופן ומופרדים

ומתכות. פלסטיק

 כדאיות שקיימת שונים מרכיבים בביתו מפריד האזרח - שכונתיים מיחזור מרכזי
 את ועוד). מאלומיניום משקה פחיות פלסטיק, בקבוקי זכוכית, (נייר, למחזרם כללית

 מגוריו. מקום בקרבת מיוחדים איסוף למכלי האזרח מביא שהופרדו הפסולת מרכיבי
הרגילים. האשפה למכלי מושלכת הפסולת שאר

הפסולת את בביתו מפריד האזרח - יבשה ולפסולת רטובה לפסולת במקור הפרדה
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 משליך השונים הפסולת סוגי את יבשה. ולפסולת האורגנית) (הפסולת רטובה לפסולת

 היבשה והפסולת קומפוסט לייצור מועברת האורגנית הפסולת נפרדים. לפרים האזררו

למירוזור. המיועדים הרוומרים את מפרידים שבהם מיון למרכזי
 חומרה את מפריד האזררו - הבית בחצר קומפוסט וייצור האורגני רמהחו הפרדת

ביתו. ברוצר קומפוסט "צור למתקן אותו ומעביר הפסולת מכלל האורגני

 של הפעולה בשיתוף מאוד רבה במידה תלויה חזורהמי תחהצל - והסברה חינוך

 יכיר שבאמצעותן והסברה, רוינוך לפעולות רבה השיבות קיימת כך משום האזררוים.

הנושא. ברושיבות הציבור

לדשן מפסולת - קומפוסט
 מפרקים) (בעיקר ייםח יצורים ידי על מפסולת המיוצר אורגני דשן הוא קומפוסט

 בעלי שרידי צמרים, שרידי לשמש יכולים לתהליך גלם חומרכ מבוקר. ארובי בתהליך
 האורגניים מהמרכיבים קומפוסט לייצר ניתן לדוגמה כך יים.ח בעלי של והפרשות ייםח

 תהליך בתום הנותרת ומבוצה בהמות, זבל כגון קלאית,ח מפסולת הביתית, בפסולת

).97 עמ' (ראו השפכים טיהור

 עם אותם מערבבים הפסולת, רומחי את אוספים הבא: באופן מתבצע הקומפוסט "צור
 בערמות התערובת את יםחמני מדורות. ואפר קצוץ דשא שלכת, עלי עם גם ואפשר גזם

 רומחי הופכים שבו התהליך לכך. המיועדים דיםחמיו מכלים בתוך או פתור במקום
 לרה תהיה שהתערובת לדאוג יש שבמהלכם ודשים,ח כמה נמשך לדשן הפסולת

ומאווררת.

מים

ביתית מפסולת קומפוסט "צור :9.2 אור
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 נוצר שממנו האורגני החומר - הקומפוסטציה) (תהליך הביולוגי התהליך

 אינטנסיבית לפעילות במיוחד מתאימים תנאים בו ששוררים גידול בית הוא הקומפוסט

 ובקרקע בפסולת טבעי באופן מצויים אלו מפרקים ופטריות). (חיידקים מפרקים של

 הם שבאמצעותו כמזון האורגני החומר את מנצלים המפרקים הערמה. מונחת שעליה

 עם משנה המפרקים פעילות לקיומם. הדרושה האנרגיה את ומפיקים גופם את בונים
 הרכב גם משתנה כך ובעקבות בערמה, השוררים התנאים ואת החומרים הרכב את הזמן

שלבים: בארבעה מבחינים הקומפוסטציה בתהליך המפרקים. אוכלוסיית

 ההתחלתי השלב זהו - )4o°C עד בערמה (הטמפרטורה המזופיל׳ השלב .1

 מאוד מתרבים שבהם תנאים שוררים הקומפוסט בערמת ימים. כמה הנמשך
 מפיקים שהם מהאנרגיה חלק מתגלגלת פעילותם בעת בערמה. המצויים המפרקים

 של הטמפרטורה עולה מאוד, גדלה שאוכלוסייתם מכיוון חום. לאנרגיית מהפסולת
הערמה.

 עליית עקב - )4o°C מעל עולה בערמה (הטמפרטורה התרמופיל׳ השלב .2

 אינם התהליך את שהחלו המפרקים בערמה. התנאים משתנים הטמפרטורה

 המותאמים אחרים מפרקים תופסים מקומם ואת הגבוהה לטמפרטורה מותאמים
 בטמפרטורות פעילות אינן הפטריות שכן בחיידקים, בעיקר מדובר (תרמופילים). לחום

לפירוק: שקל האורגני החומר רוב מתפרק שבועות, כמה הנמשך זה, בשלב הגבוהות.
 החיידקים רוב מושמדים החום בגלל כן, כמו והחלבונים. השומנים הסוכרים, רוב

 להמשך גורמת החיידקים של המוגברת הפעילות ולצמחים. לאדם הפתוגנים

 הקל החומר כמות קטנה כאשר .60°C מעל מגיעה והטמפרטורה ההתחממות

לרדת. מתחילה והטמפרטורה לקטון החיידקים אוכלוסיית מתחילה לפירוק,

 שבים בטמפרטורה הירידה עם - יורדת) בערמה (הטמפרטורה הקירור שלב .3

 אורגניים מחומרים והניזונים רגילות לטמפרטורות המותאמים יצורים בערמה לפעול
שבועות. כמה הוא גם נמשך זה שלב .ותאית כגון פירוק, קשי

 לפעול ממשיכים זה בשלב - הסביבה) בטמפרטורת (הערמה ההבשלה שלב .4

 שלשולים כגון יותר, מפותחים יצורים גם מתרבים ולצידם ופטריות, חיידקים

 שבהן כימיות, תגובות גם מתרחשות בערמה מורכב. מזון מארג היוצרים וחיפושיות,

 שלב יותר. יציבות שהן אחרות לתרכובות הפירוק בתהליכי שנוצרו תרכובות הופכות
חודשים. כמה נמשך זה

 בקליפות רבה תאית יש ביתית בפסולת הצמחים. תאי של הדפנות את הבונה העיקרי המרכיב שהוא רב־סוכר, - תאית
ופירות. ירקות של
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 לצמחים. הנחוצות ואשלגן זרחן חנקן, תרכובות של מגוון מכיל כהלכה שיוצר זקומפוסט

 מזיקים. של התפתחות המדכאים מיקרואורגניזמים של אוכלוסייה בקומפוסט יש כן כמו

 לאורך בקרקע ואחזקתם מים של חלחול הקרקע, של טוב אוורור מאפשר הפיזי מבנהו

זמן.

קומפוסט "צור במהלך הטמפרטורה השתנות :9.3 איור

 הקומפוסט "צור שתהליך כדי - מוצלח קומפוסטציה לתהליך הנחוצים התנאים

 שבהם: החשובים את נזכיר תנאים. כמה להתקיים צריכים ויצליח, יתקדם

 למספר )N( החנקן אטומי מספר בין ביחס תלוי הקומפוסטציה קצב - חנקן/פחמן יחס

 כאשר בפחמן. עשיר יבש צמחי וחומר בחנקן, עשיר ירוק צמחי חומר .)C( הפחמן אטומי

 מאוד יזרז חנקן עודף זאת, לעומת יואט. והתהליך בחנקן מחסור "ווצר פחמן, עודף יש

 גם תיווצר כזה במצב הערמה. התלקחות כדי עד מאוד, תעלה והטמפרטורה התהליך את

רע. לריח שתגרום אמוניה
 מדי, יבשה הערמה אם החומר. ממסת 30%-40% היא הרצויה המים כמות - רטיבות

 במקרה תתחמם. לא והערמה המואצת התרבותם תתאפשר לא למפרקים, מים יחסרו
 ידיפו האנארוביים הפירוק תוצרי אנארוביים, תנאים בערמה "ווצרו רטיבות, עודף של

יואטו. הפירוק ותהליכי רעים ריחות

 שאוויר כך להיבנות חייבת הערמה אנארוביים, תנאים התפתחות למנוע כדי - אוורור
מחדש. לערבבה יש לפעם ומפעם לתוכה לחדור יוכל
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הבית בחצר קומפוסט להבנת מעשי מתכון
 המונח התהתון בחלקו בעיקר הורים, כמה בו ונקבו פלסטי מחומר מכל השיגו •

ורשת. מקלות או אבנים בעזרת קטן אזור בגינה גדרו או האדמה, על

 ואוורור ניקוז המאפשר קש), (גזם, גס יבש חומר הראשונה בשכבה הניחו •

טובים.

 מהמטבח אורגניות שאריות של שכבות לסירוגין הניחו הראשונה לשכבה מעל •

ס״מ. סו עד שכבה כל עובי מהגינה. יבש וחומר

 נברנים ימשכו אלה עצמות. או שומן בשר, של שאריות בערמה תשימו אל •
רע. לריח לגרום ועלולים

 הערמה את פעם מדי השקו אוורור. חורי בו שיש במכסה הערמה את כסו •

 הניחו רע, ריח לעלות מתחיל אם קלשון. או מעדר בעזרת אותה וערבבו במים,

הערמה. את לאוורר ודאגו ימים כמה במשך להתייבש לקומפוסט

 העבירו עשירה. חומה, לאדמה הפכו ששמתם שהשאריות תגלו חודשים כמה לאחר

בהצלחה! לגינה. או לעציצים החדשה האדמה את

קומפוסט להכנת מכל
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שאלות
 של "צור תהליכי שינוי ידי על להיעשות יכולה במקור פסולת הפחתת ו.

 קשיים אילו דוגמאות בליווי הסבירו הצריכה. בהרגלי שינוי ידי ועל מוצרים

פסולת. להפחתת הפעולות בביצוע להיות יכולים

קטנה. ובאריזה גדולה באריזה אותו לרכוש שניתן מוצר בחרו .2
המוצר למסת האריזה נפח בין היחס את האריזות עבור חשבו א.

שבתוכה.
 של מההיבט עדיפה אריזה איזו החישוב, תוצאות פי על הסבירו, ב.

הכלכלי. מההיבט לקנות כדאי אריזה ואיזו פסולת היווצרות

ההפרדה מערכת את בעבורו ותכננו למיחזור הניתן חומר בחרו א. .3

מגוריכם. לשכונת ביותר המתאימה והאיסוף

שיתוף את להשיג כדי לבצע, לדעתכם יש והסברה חינוך פעולות אילו ב.
א? בסעיף שהצעתם בדרך החומר למיחזור התושבים של הפעולה

 שונים והפרדה איסוף מערכת זה לחומר להקים יש לדעתכם האם ג.

מגוריכם? שכונת של מזה שונה שאופיים באזורים
 באיור המתוארים השלבים פי על ורשמו, למחזרו שניתן בחומר בחרו .4

למיחזורו. לעשות שיש הפעולות את ,9.1
 כדאיות אין אך טכנולוגית, מבחינה אפשרי שמיחזורו לחומר דוגמה הביאו .5

אותו. למחזר אחרת או כלכלית
הקומפוסטציה? במהלך הטמפרטורה משתנה מדוע .6

 פוחתים. לקומפוסט שהפכה אורגני חומר תערובת של והנפח המסה .7

מדוע?

 מדוע שלמים? ענפים ולא קצוץ גזם לקומפוסט להוסיף עדיף מדוע .8

לקומפוסט? הגלם מחומרי כאחד לשמש נסורת יכולה
 הקומפוסט. יצירת תהליך של והתוצרים הגלם חומרי מוצגים 9.2 באיור .9

 אחד כל נוצר וכיצד הגלם מחומרי אחד כל של תפקידו מה הסבירו

מהתוצרים.
הוראה. לכל הסיבה את והסבירו קומפוסט לייצור המתכון את קראו .10
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הטמנה
 בפסולת. לטיפול והנפוצה המקובלת השיטה היא פסולת סילוק לאתרי הפסולת העברת

 לצמצם ניתן ובסביבתן. במזבלות להיגרם שיכולים המפגעים את תיארנו הפרק בתחילת

 קבירת היא המקובלת השיטה שונות. פעולות נקיטת ידי על אלו מפגעים ניכרת במידה
 .מטמנה קוראים הפסולת לסילוק מוסדר ולאתר ,הטמנה נקרא התהליך הפסולת.

הבאים: המרכיבים את כוללות מטמנה של והפעלה הקמה

 במקום מטמנה למקם אסור בחשבון. להביא שיש מגבלות כמה ישנן - המקום בחירת

 מהקמת להימנע יש כן כמו לשיטפונות. מועד במקום או התהום למי רב חלחול קיים שבו

 את המסכנות ציפורים אליו ימשוך שהמקום מחשש תעופה, שדות בקרבת מטמנות

 בקרקע השימוש אפשרויות את ומגבילות גדולים שטחים תופסות מטמנות המטוסים.
 על מתוכננת. למטמנה סמוך שגר הציבור של רבה התנגדות קיימת כלל בדרך בקרבתן.

 שיקולים של רחב במגוון ולהתחשב אלו התנגדויות בחשבון להביא ההחלטות מקבלי

 אלו בשיקולים חדשה. מטמנה של מיקומה על ההחלטה קבלת בעת וכלכליים חברתיים

הפרק. בהמשך בהרחבה נדון

 שהוא מסביבתו, נמוך מקום בשטח מאתרים או גדול בור חופרים - המטמנה הקמת
 פלסטיק וביריעות מהודקות חרסית בשכבות אוטמים שנבחר המקום את בור. כעין

 חצץ, מפזרים אלו שכבות על הביתית. בפסולת המצויים לחומרים העמידות אטומות,

 הטיפול לאחר טיפול. למתקן המוזרמים הפסולת תשטיפי לאיסוף תעלות יוצרים שבתוכו
לאיסוף מערכת לבנות יש כן כמו הביוב. למערכת התשטיפים את להזרים ניתן במתקן

 לאיסוף צנרתחצץ
התשטיפים

יריעות
פלסטיק

 חרסית שיכבת
אטומה

מטמנה :9¥ איוו־
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 שנאסף, מהגז חשמל לייצור מתקן גם לבנות רצוי באתר. הנוצרים מתן) (בעיקר הגזים

.ולסביבה הגז נפלט כזה מתקן בהעדר כי

 מכניים כלים ובעזרת הבור בתוך מטענן את פורקות הפסולת משאיות - הפעלה

 שהצטברה הפסולת את מכסים יום כל של בסיומו אחידה. בשכבה הפסולת את מפזרים

 הפסולת הערמת ידי על הקרקע את לנצל להמשיך ניתן מתמלא, הבור כאשר בעפר.

 מסביב בעפר. שלה המדרונות לכיסוי לדאוג ויש גבעה במקום נוצרת כזה במצב מעליה.
 חשוב הסביבה. על המטמנה השפעת אחר לעקוב כדי ניטור, מערך להפעיל יש למטמנה

ניטור. קידוחי באמצעות שמתבצע התהום, מי איכות אחר המעקב במיוחד

 להניח יש התמלאה שהמטמנה לאחר - המטמנה nno לאחו־ ושיקום טיפול
 לשתול יש זו קרקע על הגשמים. למי אטימה חרסיתית קרקע של סופית כיסוי שכבת

 מאחר המדרונות. וחשיפת הקרקע גלישת את וימנעו המדרונות את שייצבו צמחים

 ולתחזק להמשיך יש האתר, סגירת לאחר רבות שנים נמשכים הפסולת פירוק ותהליכי

מהאתר. הגז איסוף מערכת את
 מתייצבת הקרקע במטמנה, הפירוק תהליכי עוצמת פוחתת כאשר שנים, כמה לאחר

 מטמנות הפכו שבהם מקומות ישנם בעולם אחרים. לצרכים בה ולהשתמש לחזור וניתן

ספורט. ולמגרשי ציבוריים לגנים

מפסולת אנרגיה הפקת
 או חשמל לייצור האנרגיה ניצול אנרגיה. עתירי אורגניים חומרים הרבה מכילה הפסולת

 אנרגיה במקורות וחיסכון ניכרת במידה הפסולת הפחתת מאפשר תעשייתיים לתהליכים

מפסולת: אנרגיה להפקת דרכים כמה קיימות מתכלים.

 75%ובכ- הפסולת נפח את 9ב-%ס להפחית יכולה הפסולת שרפת - פסולת שרפת

 השרפה. בתום שנותר האפר היא שנשארת הפסולת מסתה. את

פסולת: לשרפת שיטות שתי מקובלות
 שהיא כפי הפסולת את שורפים זו בשיטה .ללאעיבוד ש־פה היא הראשונה השיטה •

למפעל. מגיעה
 בשיטה ).RDF - Refuse Derive Fuel( מעובדת פסולת ש־פת היא השנייה השיטה •

מזון ושאריות וזכוכית, מתכות כגון למיחזור, הניתנים חומרים מהפסולת מפרידים זו

244 בעמוד גם ראו
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מעובדת פסולת שרפת מתקן :9.6 איור

 ונייר, פלסטיק פסולת בעיקר נותרת זו פעולה בעקבות קומפוסט. לייצר ניתן שמהן

 להגיע ניתן שרפה) וגם מיחזור (גם זו בדרך במיוחד. גבוה שלה 1ההיסק ערךש
הפסולת. מכלל 85%כ- של לניצול

 זו פעולה ס״מ. 10כ- שקוטרם אחידים לפתיתים הפסולת את גורסים הבא בשלב

 רב מגע שמאפשר גדול פנים שטח שלפתיתים מכיוון השרפה, יעילות את משפרת
הבערה. בזמן החמצן עם יותר

 בשרפת בערה. לחומר הזקוקים למפעלים לשנע או במקום לשרוף ניתן הפתיתים את
 בשרפת מאשר גדולה פסולת מיחידת המופקת האנרגיה כמות מעובדת פסולת

עיבוד. ללא פסולת

 חשמל. מופק שבאמצעותה אנרגיה להפקת הפסולת שרפת משמשת לרוב שציינו, כפי
 .1000°ס־800°סכ- בו שהטמפרטורה לתנור הפסולת מוכנסת השיטות בשתי כך לשם

 הטורבינה טורבינה. מופעלת שבאמצעותו קיטור, לייצור משמש בשרפה המופק החום

.2 1 1החשמל את שמפיק הגנרטור את מסובבת

להפיק. שניתן האנרגיה כמות — היסק ערך 1
.183 בעמוד בהרחבה ראו החשמל ״צור על 2
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 הפסולת שרפת בתהליך - הפסולת שרפת שיוצרת סביבתיות בבעיות טיפול
 בתחתית שמצטבר ואפר )עילי אפר( התנור של לארובה המגיעים וחלקיקים גזים נוצרים

 מכיוון הסביבה. זיהום את למנוע כדי טיפול, דורשים אלו מרכיבים ).תחתי אפר( התנור

 שגם הרי רבים, רעילים חומרים גם ובהם חומרים, של מאוד גדול מגוון מכילה שהפסולת
במיוחד. מזהמים להיות עשויים הפסולת שרפת של הלוואי תוצרי

 ,HCl ,SO2 ,(CO2( דו-חמצני פחמן ),H2O( מים אדי בעיקר: הם לארובה המגיעים הגזים

NOX, הנקראים גזים במיוחד רעילים נדיפות. אורגניות ותרכובות מתכות של אדים 
 בדרך הם העילי שבאפר המוצקים החלקיקים גם הפלסטיק. משרפת הנוצרים דיוקסינים

רבים. מסוכנים חומרים ומכילים רעילים כלל

 מסננים השרפה במתקן להתקין חייבים לאוויר, והחלקיקים הגזים פליטת את למנוע כדי

 יש שנאסף האפר את העילי. האפר את ויאספו הרעילים הגזים את שינטרלו ומתקנים,
מסוכנת. לפסולת הטמנה באתר לקבור

 נשרפו, שלא או להישרף יכולים שלא חומרים של מאוד גדול מגוון כולל התחתי האפר

 חרסיות זכוכית, מינרלי שונות, מתכות - אלו בין שלמה. הייתה לא הפסולת שרפת כי
 מתרחשים מים, עם במגע שבאות אפר, בערמות אורגניות. תרכובות של ושאריות
 שונים גזים לאוויר להיפלט יכולים כך עקב האפר. תכונות את המשנים כימיים תהליכים

חדשות. תרכובות להיווצר יכולות עצמה ובערמה

 הניתנים מרכיבים מהאפר להפריד ניתן תחתי. באפר לטיפול אפשרויות כמה קיימות

 באמצעות מתכות הפרדת הוא ביותר הנפוץ הטיפול קודם. בשלב הופרדו שלא למיחזור

 בייצור כמרכיב באפר להשתמש אפשרות קיימת למיחזור. המתכות והעברת מגנט

 היא נוספת אפשרות המלט. איכות את להוריד עשויה האפר הוספת אבל המלט,

 תשטיפים ליצור עלול כזה שימוש אבל כבישים, בסלילת לחצץ כתחליף באפר להשתמש
 לאפר מיוחדת במטמנה לקבור יש שימוש לו נמצא שלא אפר מזהמים. חומרים המכילים

זה. מסוג
 במתקני אנרגיה להפיק האפשרות מלבד - פסולת לשרפת וחסרונות יתרונות

 גדולים שטחים דורשים אינם שרפה מתקני נוספים. יתרונות אלו למתקנים יש השרפה
 שהשפעתם בכך הוא אחר יתרון הקרקע. במשאב ניכר חיסכון ישנו ובכך מטמנות כמו

 שבעת מכיוון זאת המטמנות. מהשפעת קטנה החממה אפקט על שרפה מתקני של
 במטמנות זאת לעומת דו-חמצני. פחמן הוא שנוצר העיקרי החממה גז פסולת, שרפת

 של מזו יותר רבה החממה אפקט על שהשפעתו מתן, גם הדו-חמצני הפחמן לצד נוצר

הדו-חמצני. הפחמן
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 שהטכנולוגיות פי על אף מהם. שנפלט הזיהום הוא השרפה מתקני של העיקרי חסרונם
 ביותר המשוכללים המתקנים גם השנים, עם משתפרות אלו ממתקנים זיהום למניעת

 הסמוכה האוכלוסייה בקרב התנגדות כלל בדרך מעוררת והקמתם לזיהום, גורמים

 להקמתם הנדרשת הגבוה הכספית ההשקעה הוא שרפה מתקני של אחר חיסרון אליהם.

מקצועי. אדם כוח ידי על ולהפעלתם

 הנוצר ,)CH4( המתן גז הוא הביתית הפסולת פירוק מתוצרי אחד - מתן גז שרפת
 כדי לאסוף חייבים במטמנות הנוצר הגז את אנארוביים. בתנאים מפרקים חיידקים ידי על

 ליד המוקמת חשמל לתחנת אנרגיה כמקור הגז את לנצל ניתן במטמנה. פיצוץ למנוע

 עשויה התחנה הקמת גדולה, אינה מהגז להפיק שניתן החשמל שכמות אף על המטמנה.
ממילא. נאסף הגז כי כדאית, להיות

חדשה ישראלית טכנולוגיה - ביתית בפסולת כוללני טיפול
 אקולוגיה'. 'חץ ישראלית, חברה ידי על באחרונה פותח בפסולת לטיפול מיוחד מתקן
 בדרכים הפסולת מכמות 95% עד של ניצול מאפשר הוא המתקן מפתחי לדברי

 של הסגולי במשקל ההבדלים ניצול ידי על הפסולת את ממיינים במתקן שונות.
 בשלב ממוינת. לא ביתית פסולת מגיעה המתקן אל השונים. הפסולת מרכיבי

 הכבדים, המרכיבים למים. מוכנסת היא מכן ולאחר גריסה הפסולת עוברת הראשון

 מפלסטיק העשויים החומרים ואילו לקרקעית שוקעים וזכוכית, חול מתכות, כגון

 בתוך נשארים מים, לשל קרוב סגולי משקל שלהם נייר, ומוצרי המזון שאריות צפים.
 המתכות את מגנט באמצעות מפרידים הראשונית ההפרדה שלב לאחר המים.

 אותה. גם ומפרידה הזכוכית את מזהה אלקטרו-אופטית ומערכת לקרקעית, ששקעו
 מעבירים שהופרדו החומרים את צף. הוא שעליהם המים מפני נאסף הפלסטיק

 מועברים שימוש להם נמצא שלא חומרים המתאימים. למפעלים גלם כחומר

למטמנה.

 לטיפול מועברים אורגניים) חומרים בעיקר (כאמור, שבתוכם החומרים ושאר המים

 היווצרות בתהליך כדשן. שמשמשת יציבה בוצה הוא זה תהליך תוצר אנארובי. ביולוגי
 עודף גם ונותר במפעל, הנצרך החשמל לייצור המשמש ,)CH4( מתן גז נוצר הבוצה

 למכון מועברים התהליך סיום לאחר שנותרים המים למכור. אפשר שאותו חשמל

שפכים. לטיהור
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שאלות
למטמנה? מזבלה בין ההבדל מה א. .1

במזבלות? מטופלות שאינן הבעיות את במטמנות פותרים כיצד ב.

התמלאה. מגוריכם ממקום הפסולת מפונית שאליה שהמטמנה נניח .2
הצעתכם. את נמקו באזור. חלופי לאתר מקום הציעו א.

שבחרתם? במקום להיווצר עשויות סביבתיות בעיות אילו ב.

 ערך של יורד סדר פי על אותם ורשמו בפסולת, המצויים חומרים 5 בחרו .3
שלהם. ההיסק

דלק? שרפת מאשר יותר רבים מזהמים יוצרת פסולת שרפת מדוע .4
 נמוך מתפתחות בארצות הביתית הפסולת של הממוצע ההיסק ערך .5

הברית. ובארצות באירופה הביתית הפסולת של ההיסק לערך בהשוואה

לכך? הסיבות לדעתכם מהן

מסוכנת בפסולת הטיפול
 עלול אתם שהמגע מסוכנים חומרים מכילים רבים פסולת סוגי הקודם, בפרק שציינו כפי

 יש רבים במקרים בסביבה. לפגיעה עקיף או ישיר באופן לגרום או האדם בבריאות לפגוע
 רמת עולה מכך וכתוצאה שבפסולת, השונים המסוכנים החומרים בין גומלין השפעות

בנפרד. מרכיב כל מצוי שבו למצב בהשוואה הסיכון

קבוצות: לכמה לחלק ניתן המסוכנים החומרים את

רדיואקטיבית קרינה שפולטים חומרים •

1ספונטני ובאופן בקלות המתלקחים חומרים •

נפיצים חומרים •

אחרים חומרים עם בקלות המגיבים חומצות) (כגון פעילים חומרים •

 חיידקים המכילה רפואית ופסולת כבדות מתכות הדברה, חומרי כגון רעילים, חומרים •
פתוגניים.

 כגון הרגילה, בפסולת לטיפול מהשיטות חלק ליישם ניתן מסוכנת בפסולת בטיפול
המסוכנת. לפסולת ייחודיות אחרות שיטות והטמנה. שרפה במקור, הפחתה

 התעשייה. במפעלי המסוכנת הפסולת נוצרת שבו בשלב לעשות ניתן במקור הפחתה
את ומפחיתים הייצור שיטות את שמשנים במפעלים תומך הסביבה לאיכות המשרד

האוויר. עם המגע בשל רק מעצמו החומר של התלקחות — ספונטנית התלקחות
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מסוכנת בפסולת לסיפול אתר - חובב רמת

 כחומר בה ולהשתמש מסוכנת פסולת למחזר ניתן לעתים המסוכנת. הפסולת היווצרות
תעשייתיים. "צור בתהליכי גלם

 עסקים רישוי חוק פי על הרגילה. מהפסולת בנפרד לטפל יש שנוצרה מסוכנת בפסולת
 בפסולת לטיפול מיוחד לאתר לפינויה לדאוג מסוכנת פסולת שמייצרים מפעלים מחויבים
 אותה לפנות או 1בעצמם הרפואית בפסולת לטפל מחוייבים חולים בתי גם מסוכנת.
 בשנים מטופלת. ואינה כמעט אחרים ממקורות מסוכנת פסולת מתאימים. לאתרים

 אך הביתית, מהפסולת סוללות לאיסוף הסביבה לאיכות המשרד פועל האחרונות
האוכלוסייה. לרוב זמינות איסוף נקודות אין המקומות במרבית

 שיטות שלוש מקובלות הפסולת. סוג לפי נקבעת המסוכנת בפסולת הטיפול שיטת
עיקריות:
 דליקה נדיפה, שאינה לפסולת ומתאימה ביותר הזולה היא זו שיטה - מבוקרת הטמנה

דליפה למנוע כדי שסביבו, מהקרקע לחלוטין מבודד להיות צריך ההטמנה אתר נפיצה. או

רעילה. פסולת לאתרי מועברת והרדיואקטיבית הכימית הפסולת החולים, בבית מטופלת הביולוגית הפסולת כלל בדרך
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 את מכסים לעתים בתשטיפים. טיפול למערכת לדאוג ויש התהום, למי החומרים של
בטון. ביציקת הפסולת

 רוב מתפרק השרפה באמצעות אורגניים. לחומרים מתאים השרפה תהליך — שרפה

 לבצע יש השרפה את דו-חמצני. ופחמן מים - רעילים הבלתי למרכיבים האורגני החומר
 אוויר זיהום הן רעילה פסולת בשרפת העיקריות הבעיות .1000°0כ- של בטמפרטורות

 מאלו יותר מורכבים מתקנים דרושים מסוכנים, בחומרים שמדובר מאחר אפר. והיווצרות
 החומרים נטרול את להבטיח צריכים אלו מתקנים רגילה. פסולת לשרפת המיועדים

שנוצר. באפר וטיפול במסננים האוויר מזהמי קליטת המסוכנים,

 חומרים עם כימיות תגובות ידי על לנטרלם שניתן מסוכנים חומרים ישנם — כימי טיפול

 שני בין הכימית התגובה כלור. עם תגובה ידי על ציאניד לנטרל ניתן למשל כך אחרים.

 הקמת דורש כימי טיפול לסביבה. מזיקים שאינם וחנקן, דו-חמצני פחמן יוצרת החומרים

חומרים. של שונים לסוגים מיוחדים מתקנים

שאלות
רגילה? מפסולת מסוכנת פסולת נבדלת במה .1
 בתעשייה בבית, הנוצרת המסוכנת הפסולת את להקטין דרכים הציעו .2

ובחקלאות.

 בפסולת לטיפול מהשיטות אחת כל של החסרונות ומהם היתרונות מהם .3

מסוכנת?

בפסולת הטיפול שיטת בחירת
 ולצרוך מפגעים ליצור עלול בפסולת טיפול גם אך מפגע, היא טיפול ללא פסולת כל

 חדשה פסולת וליצירת אוויר לזיהום השאר בין גורמת פסולת שרפת לדוגמה, משאבים.
 גדולים קרקע בשטחי שימוש מצריך במטמנות שימוש מיוחד. טיפול שדורשת (אפר)
 אף על חברתי. היבט גם יש בפסולת הטיפול שיטות לשתי התהום. מי את לזהם ועלול

 שבקרבת רוצה אינו אחד אף בפסולת, לטיפול אתרים של בחשיבותם מכירים שכולם
 התיבות ראשי באנגלית ניתנו זה לתופעה כזה. אתר יקום מגוריו מקום

Not In My Back Yard) NIMBY(, שלי". האחורית בחצר "לא כלומר



התמודדות עם בעיית הפסולת :9 פרק

 את לבחון ההחלטות מקבלי חייבים בפסולת, מסוימת טיפול בשיטת בוחרים כאשר

 להביא צריכה ההשוואה פסולת. באותה לטיפול האחרות לחלופות ביחס הטיפול שיטת

 בחלופה להיות צריכה והבחירה מהחלופות, אחת בכל הטיפול עלויות את בחשבון

 הכספיות לעלויות רק אינה עלויות במונח הכוונה ביותר. הנמוכה היא הכוללת שעלותה

 שנגרמים מהנזקים הנובעות לעלויות גם אלא מסוימת, בשיטה בפסולת לטיפול הישירות
 חברתיות עלויות קוראים אלו לעלויות - בפסולת הטיפול במהלך ולחברה לסביבה

).חיצוניות עלויות(

,חיצוניות) צלויות( חברתיות לויותע
 פרטים של מסוימת מפעילות כתוצאה לחברה הנגרמות עלויות הן חברתיות עלויות

 לחלות עלולים אנשים האוויר, את ומזהם ברכב נוסע אדם אם לדוגמה, ארגונים. או

 בחשבון מובאות לא אלו הוצאות רפואיות. הוצאות להם וייגרמו האוויר זיהום בגלל
 משלם אינו אך משתמש, הוא שבו הדלק בעד שמשלם המזהם, הנהג של הוצאותיו

 שנפגע במי הרפואי הטיפול עלויות את שנפגעו. האזרחים של הרפואי הטיפול בעד

 עלויות הוא זו לתופעה אחר שם חברתיות. עלויות נקראות הן ולכן החברה, משלמת

 מחשב שהוא בעת הנהג של העלות לחשבון מחוץ הן אלו שעלויות שום על חיצוניות,

ברכב. נסיעתו עלויות את

 משום אקולוגיות, במערכות פגיעה גם תיכלל החברתיות העלויות במסגרת כי נציין,

האנושית. בחברה גם דבר של בסופו פוגעת זו שפגיעה

 הטיפול ובין הטמנה באמצעות בפסולת הטיפול בין השוואה ידי על זה נושא נבהיר

 העיקריות החברתיות והעלויות הישירות העלויות מוצגות 9.1 בטבלה מיחזור. באמצעות

 הערכת זאת לעומת להעריך, קל הישירות העלויות את כי לציין, חשוב אלו. שיטות של

 העלויות כל סך של הסופית ההערכה כך משום ומורכבת. קשה החברתיות העלויות

שונים. מעריכים אצל שונה להיות יכולה

.116-112 בעמודים )2001מעלות, (הוצאת וסביבה" "אדם בספר בהרחבה זה נושא על לקרוא תוכלו 1
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מיחזור הטמנה

ישירות עלויות

 והובלתה מיונה הפסולת, איסוף עלות
 מפעל הקמת עלות המיחזור, למפעל

המוצרים. "צור עלות המיחזור,

 והובלה הפסולת איסוף המטמנה, הקמת עלות
 עלות במטמנה, בפסולת הטיפול עלות לאתר,
סגירתה. לאחר המטמנה שיקום

ישיר רווח

הממוחזר. המוצר ממכירת רוורו ).CH4( מתן מגז אנרגיה הפקת

חברתיות עלויות

 למפעל ההובלה בזמן האוויר זיהום
 שיוצר סביבתיים מפגעים המיחזור,

המיחזור. מפעל

 זיהום למטמנה, ההובלה בזמן האוויר זיהום
 מי זיהום סכנת המטמנה, בסביבות האוויר

 לתושבים מטרד קרקע, משאבי ניצול התהום,
 והנכסים הקרקע ערך ירידת באזור, הגרים
חממה. גזי פליטת באזור,

 הטמנה באמצעות בפסולת טיפול של עיקריות חברתיות ועלויות ישירות עלויות :9.1 סבלה
ומיחזור

 בעת בחשבון שיובאו הגורמים את רבה במידה קובעת בפסולת הטיפול דרך מעשי, באופן
 בתחום גדול שינוי חל 90ה- שנות במהלך לדוגמה, שונות. שיטות של העלויות השוואת

 היו 1993 לסוף עד המיחזור. כדאיות על מאוד השפיע זה שינוי הפסולת. הטמנת של

 שרוב מכך נבעה הנמוכה העלות לטון). ש״ח 5(כ- מאוד זולות בארץ ההטמנה עלויות

 אתרי גרמו כך עקב טופלה. לא אך בהם נאספה שהפסולת מזבלות, היו הפסולת אתרי
 מיחזור מאוד, נמוכות היו הפסולת הטמנת עלויות כאשר רבים. למפגעים הפסולת

 את לסגור החלטה הממשלה קיבלה 1993ב- כדאיות. בלתי היו אחרות טיפול וחלופות

 של קטן למספר במדינה הפסולת כל את ולהפנות מוסדרים הלא הפסולת אתרי כל
 העלתה זו החלטה הסביבתיים. המפגעים למניעת הפעולות כל "עשו שבהן מטמנות,

 בשל בעיקר חלה העלייה לטון). דולר 30-20(לכ- הפסולת פינוי עלות את ניכרת במידה

 מרוב הפסולת פינוי במרחק העלייה ובגלל האתר הפעלת בעלויות הניכרת העלייה

 העלויות הכנסת לכדאי. הפסולת ממרכיבי חלק של מיחזור הפך זה במצב היישובים.

 מרכיבים של מיחזורם את גם להפוך יכולה לתחשיב החיצוניות) (העלויות החברתיות

לכדאי. בפסולת נוספים
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מטמנה :92 תמונה

המשולב הטיפול
 שיטות של החלופות בחינת על להתבסס צריכה הטיפול בשיטת הבחירה שציינו, כפי

 משולב, טיפול היא ובעולם בארץ כיום מקובלת הגישה ההיבטים. בכל בהתחשב הטיפול

 של בחלק לטיפול משמשת שיטה וכל יחד, גם שתיארנו השיטות בכל משתמשים שבו
 הוא נייר שמיחזור נמצא אם לדוגמה, אחרות. משיטות יותר יעילה היא שבו הפסולת,

 ושאר הנייר בפסולת לטיפול המיחזור "בחר וחברתית, סביבתית כלכלית, מבחינה כדאי

 ליעילות להגיע מנסים זו בדרך מתאימות. שיימצאו אחרות בדרכים תטופל הפסולת
בפסולת. בטיפול המרבית
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והטמנה מיחזור של משולב טיפול
 כפי טיפול. שיטות כמה של שילוב הוא בפסולת לטיפול כיום הנהוג המשולב הטיפול

 מעלות יותר זולה המיחזור שעלות ברגע כדאית הופכת במיחזור הבחירה שציינו,

ההטמנה.

 לכן שונה, היא שונים מרכיבים של המיחזור ועלות אחידה אינה שהפסולת יודעים אנו

 שני, מצד יותר. קטנה כמות ממיחזור יותר יקר יהיה הפסולת של 100% של מיחזור
 ההטמנה של החברתיות העלויות יהיו במטמנות, יותר רבה פסולת שנטמין ככל

 שבהם במקומות יהיו שנפתח הראשונים ההטמנה שאתרי משום זאת יותר. גבוהות
 לבחור ניאלץ יותר רבים אתרים שנפתח ככל אך נמוכות, הסביבתיות ההשפעות

 בפסולת לטיפול המרבית היעילות יותר. רבה הסביבה על שהשפעותיהם באתרים

 שבו באופן בפסולת הטיפול את לחלק נצליח אם תושג, אלו חלופות שתי באמצעות

 מיחזור באמצעות החברתיות), העלויות (ובכללן בפסולת הטיפול עלויות כל סך

ביותר. הנמוך יהיה הטמנה, ובאמצעות
 הפסולת של שיעור איזה לחשב, אפשר שבה הדרך את מציג 9.6 שבאיור התרשים

 את מתאר אחד קו קווים: שלושה בתרשים להטמין. כדאי שיעור ואיזה למחזר כדאי

 בכל ההטמנה עלויות את מתאר השני והקו מיחזור, של שיעור בכל המיחזור עלויות
 הטמנה), ושל מיחזור (של הכולל העלויות סכום הוא השלישי הקו הטמנה. של שיעור

הטמנה. ואחוזי מיחזור אחוזי של שונים בצירופים

הטמנה ובאמצעות מיחזור באמצעות בפסולת הטיפול עלויות :9.6 א<ור
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 הטיפול של הכוללת העלות הטמנה, 80%ו- מיחזור 20% מבצעים א בנקודה למשל,
 מאשר יותר נמוכה זו עלות השלישי. הקו על בנקודה מצוינת זו בנקודה בפסולת

 החלוקה היא ב נקודה .40% להטמנה ומעבירים 60% ממחזרים שבה ג, בנקודה
 בפסולת טיפול של העלויות סך זו שבנקודה משום להטמנה, מיחזור בין הרצויה

ביותר. הנמוך הוא והטמנה מיחזור באמצעות

 להחליט ניתן שבה הדרך את מדגימה היא אולם תאורטית, היא שהצגנו הדוגמה

ביותר. היעיל באופן בפסולת לטיפול השונות החלופות את לשלב כיצד

שאלה
הבאות: לנקודות והתייחסו ,9.6 באיור התרשים את הסבירו .1

 את מאוד "קר מהפסולת למחזר שניתן מה כל של מיחזור מדוע א.
בפסולת? הטיפול של 1הכוללת העלות

 את ניכרת במידה "קר הטמנה באמצעות ורק אך טיפול מדוע ב.
בפסולת? הטיפול של הכוללת העלות

 למחזר שרצוי החומר כמות בין היחס התרשים, פי על נקבע, כיצד ג.

4 3 2 1 להטמין? שרצוי והכמות

שאלות
 ,9.1 בטבלה מופיעות שאינן שיטות בפסולת, לטיפול שיטות שתי בחרו .1

דומה. טבלה בעבורן והכינו

מיחזור. לעודד עשוי הפסולת הטמנת במחיר עלייה כיצד הסבירו .2

 וממפעלי ממשרפה ממטמנה, "שוב מקום של המרחק ישפיע כיצד .3
בפסולת? לטיפול השיטה בחירת על מיחזור

.NIMBY מהו הסבירו א. .4

 מקום ליד פסולת אתר מיקום כנגד מעלים שהייתם נימוקים רשמו ב.

מגוריכם.
 הרשויות של הטיפול בעת NIMBY של התופעה יוצרת קשיים אילו ג.

הפסולת? בבעיית
 שציינתם הקשיים עם להתמודד הרשויות צריכות לדעתכם כיצד ד.

ג? לסעיף בתשובה

חיצוניות). (עלויות החברתיות והעלויות הישירות העלויות סכום היא הכוללת העלות 1
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בישראל בפסולת הטיפול יכודר המדיניות
 בפסולת הטיפול מדיניות קובעי את כיום המנחה המרכזי העיקרון הוא המשולב הטיפול

 מיוחדת לב תשומת ניתנת זו במסגרת הסביבה. לאיכות המשרד ובראשם בישראל,

 החמור המחסור בשל זאת הפסולת, הטמנת של בדרך הטיפול את לצמצם לצורך

בישראל. הקרקע במשאבי

 500(כ- בארץ שפעלו המזבלות כל את לסגור 1993מ- הממשלה החלטת את הזכרנו

 לתכנון הארצית בוועדה התקבלה 1989שב- לאחר התאפשרה זו החלטה מזבלות).

 אתרים 19 נקבעו זו בתכנית ).16 (תמ"א פסולת לאתרי הארצית המתאר תכנית ולבנייה

 רוב סגירת הושלמה 2000ה- שנות לתחילת עד הארץ. ברחבי פסולת להטמנת מוסדרים
המזבלות.

 באמצעות לסלק שניתן פסולת של סופי נפח למעשה נקבע 16 תמ"א של קבלתה עם
חדשים. אתרים הקמת לאשר צורך יהיה זה נפח יתמלא כאשר הקרובות. בשנים הטמנה

פסולת
מיוע„ת
להטמנה
שניתן
 להטמינה
 באתרים

 עד שאושרו
2002 שנת

30%
20%

10%
0%

10%
20%
30%

פסולת
מיועדת
 להטמנה

 עבורה שאין
מקום
 באתרים

 עד שאושרו
2002 שנת

םישנ

 הטמנה נפח זמינות תחזית :9.7 אור
הסביסה) לאיכות המשרד פי (על

100% ך
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 הטמנת במחיר שחלה הניכרת העלייה עם להתמודד המקומיות לרשויות לסייע כדי
 מוגבלת זו סיוע תכנית הסביבה. לאיכות מהמשרד כספי סיוע הרשויות מקבלות הפסולת,

 למחזר הרשויות אמורות אלו שנים במהלך שנה. מדי לקטון אמורה והיא שנים למספר
הטיפול עקרונות פי על אחרים פתרונות למצוא או בתחומן הנוצרת מהפסולת חלק
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 1998ב- הוציא שבמסגרתו ,המיחזור חוק 1993ב- נחקק זו ברוח בפסולת. המשולב

הבאה: התקנה את הסביבה לאיכות השר

 באמצעות שלהן, הפסולת כמות של הדרגתית בהפחתה מחויבות המקומיות "הרשויות
להלן: כמפורט באחוזים למיחזור, ממנה חלק פינוי

1999 בדצמבר 31 עד - לפחות 10% •

2000 בדצמבר 31 עד - לפחות 15% •

2007 בדצמבר 31 עד - לפחות 25% •

 בבקשה הסביבה לאיכות לשר לפנות מקומית רשות רשאית בתקנות, האמור אף על

 לאיכות השר מופחת. מיחזור שיעור לה שיקבע או התקנות מקיום אותה שיפטור
 שהן הפסולת לסילוק חלופות קיימות כי ישוכנע, אם מקומית רשות יפטור הסביבה

סביבתית". מבחינה מזיקות ואינן כלכלית מבחינה יותר כדאיות

 של יוזמה היא הפסולת, הטמנת את שניתן ככל לצמצם שמטרתה נוספת, פעולה

 הטמנה. היטל להטיל המשרד יוכל שבמסגרתו חוק, לחוקק הסביבה לאיכות המשרד

 גובה להטמנה. מעבירות שהן פסולת טון כל על המקומיות מהרשויות "גבה זה היטל
הפסולת. הטמנת שיוצרת החברתיות העלויות כגובה יהיה ההיטל

 מחויבים זה חוק במסגרת ).1999( הפיקדון חוק הוא בפסולת הטיפול בתחום אחר חוק

 זכוכית פלסטיק, העשויים משקה מכלי על אגורות 25 של פיקדון לגבות המשקאות יצרני

 לצרכן מוחזר הפיקדון מ״ל. 1 500מ- ופחות מ"ל 100מ- יותר קיבולתם ואשר מתכת, או
 הרבים ברשות הניקיון רמת את לשפר נועד החוק לחנות. הריק המכל את שמחזיר

 2005 בשנת להגיע המשקאות חברות חייבות החוק, תקנות פי על המיחזור. את ולעודד

ידם. על המיוצרים מהמכלים 85% של לאיסוף

2000 בשנת שנפתח בנגב, דודאים באתר פסולת פורקת הראשונה המשאית :97 תמונה
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חזור זה רווח נקי■מי

לדור ׳^ת חסיווזוו תוזפגת

הפיקדון חוק בדבר לציבור מידע

 ).1984( הניקיון שמירת חוק ,ם נמצא הסביבה לאיכות המשרד של אחריותו בתחום

 השלכת החוק אוסר השאר בין הרבים. ברשות פסולת השלכת למנוע זה חוק של מטרתו

 מופקדים החוק ביצוע על גרוטאות. והשלכת בניין פסולת השלכת רכב, מכלי פסולת

 הטבע לשמירת והרשות המקומיות הרשויות הסביבה, לאיכות המשרד מטעם פקחים

 על העוברים מתנדבים. פקחים שהם ניקיון נאמני החוק במסגרת פועלים כן כמו והגנים.

לקנסות. צפויים הזה החוק

 שמשליכים מי את לתבוע ניתן הפסולת, נושא שעיקרם הייעודיים החוקים מסגרת מלבד
).1961( מפגעים למניעת החוק במסגרת גם הסביבה את ומזהמים ברבים פסולת

שאלות
 החברתיות העלויות להכנסת הסביבה לאיכות המשרד פועל דרכים באילו .1

בפסולת? הטיפול עלויות לתחשיב

?16 תמ״א של חשיבותו מה .2

 הנוצרת האורגנית הפסולת את מכניסים שלתוכו מכשיר הוא אשפה טוחן .3
 הטחונה האשפה מוזרמת מכן ולאחר האשפה את טוחן המכשיר במטבח.

 לשימוש מתנגד הסביבה לאיכות המשרד הביוב. למערכת המים עם

אשפה. בטוחני
זה? מכשיר של וחסרונותיו יתרונותיו לדעתכם הם מה א.

 לטוחני בהתנגדותו הסביבה לאיכות המשרד נימוקי לדעתכם מהם ב.

אשפה?
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הפסולת: בבעיית לטיפול עיקריות דרכים חמשיימות ק
 נקיסת באמצעות מלכתחילה, פסולת היווצרות של מניעה - במקור הפחתה •

 של הצריכה הרגלי שינוי ובאמצעות המוצרים יצור בתהליכי שונים צעדים
הציבור.

 לשמש שיוכל כדי בו, וסיפול לפסולת שהפך המוצר איסוף - במוצרים חוזר שימוש •
נוספת. פעם נוצר שלשמו לייעוד

 גלם כחומר אלו בחומרים חוזר ושימוש מהפסולת חומרים של הפרדה - מיחזור •
חדשים. מוצרים לייצור

 באמצעות שבפסולת האורגניים החומרים ניצול - מפסולת אנרגיה הפקת •
 המתן גז את גם אנרגיה כמקור לנצל ניתן אנרגיה. והפקת הפסולת שרפת
הפסולת. פירוק בתהליכי הנוצר

 פעולות ננקסות שבהם מסודרים, קבורה לאתרי הפסולת העברת - הסמנה •
הפסולת. מן סביבתיים מפגעים למניעת

 סיפול שיסת כל של בחינה מחייבת בפסולת לסיפול המתאימה הדרך בחירת
 הכספיות העלויות את בחשבון להביא צריכה ההשוואה האחרות. לחלופות בהשוואה
 שיסה. בכל שנגרמות החיצוניות® ©העלויות החברתיות העלויות ואת הישירות

 שימוש כלומר משולב, סיפול היא הסביבתיות הרשויות ידי על כיום תטהננק הגישה
השונים. הפסולת למרכיבי בהתאם שונות ותטבשי



כספח

מסיסות החמצן במים - חפנס



מפתח

מפתח

70-69 החולה אגמון
71-68 ,56-55 ,38 היקוות אגן

34 ,32 פעיל בלתי אוגר
34-33 תפעולי אוגר
O3( 126( אוזון
 221-216 ,204 ,129-127 ־ה1פ0ו0־100ב

 ,142-139 ,136 ,127 לקרקע בסמוך
195

 158-1 57 האדם על השפעה
 166-165 צמחים על השפעה

82 מים חיפוי
108-106 הפוכה אוסמוזה

189 אזבסט
145 יציבה בלתי אטמוספרה
145 יציבה אטמוספרה

215-213 העירוני החום אי
69-68 ,22 ,20-18 איטרופיקציה

146 אינברסיה
 151 ,148-146 קרקע אינברסיית
151 ,150-149 ,146 רום אינברסיית

109-108 אלקטרוליזה
1 58-1 57 אסתמה

 263 ,248 ,213-200 החממה אפקט
 263 עילי אפר
263 תחתי אפר

 220 ,83 ,22 ,20-19 ,17 (פיטופלנקטון) אצות
66-63 בכינרת

 93-91 ,88 בשפכים
72 ,61-60 ,5 5-41 (אקוויפר) אקווה

 247 ,53 ,49 ,46 ,42 חופשית אקווה
53 ,49 ,46 ,42 כלואה אקווה
 42 לכודה אקווה
42 שעונה אקווה

 אקווה) (ואו אקוויפר

 44-41 אקוויקלוד
 187 ,150-148 ארובות

 242 ארסן
257 אשל,

 264 ,9 7-94 •וצה
 97-94 משופעלת •וצה
 B( 110( •ורון

 52 ,44 •זלת
 1 77 ,172-169 •נזין
173 •נזן

 242 •רום
 93-91 חמצון •ריכת

186 שקים •תי

 ,SO2( 139, 143, 153( דו-חמצנית גפרית

187-184, 195, 223-222
 158-157 האדם על השפעה
165 צמחים על השפעה

231 ,185 ,183 ט^עי גז
 269 ,211-208 ,204 חממה גזי
 223 ,184 ,110 ,53-52 ,44 ,23 ,י־

 177 מעו^ה) פחמימני (גז גפ״מ
 משקעים) (ראו חומצי גשם

משקעים) (־או מלאכותי גשם

 222 ,83 ,67 ,65-62 ,25-24 ,20-19 דגים
52 ,44 דולומיט
 109 (אלקטרודיאליזה) חשמלית דיאליזה

263 דיוקסינים



מפתח

92 דניט־יפיקציה
69 דשנים

ה
24 ביולוגית הגברה
 משקעים) (ראו משקעים הגברת

 מטמנה) (ראו הטמנה

82 הכלרה
 84-83 ,72 ,65 ,58 ,56 הארצי המוביל
83 הפלרה
119 ,116 ,110-105 התפלה

ז
64-63 ,24 ,19 זואופלנקטון

17-16 תרמי זיהום
257 ,90 ,66 ,62 ,19-18 ז־חות

ח
 136 ,54 ,52 ,45-44 חול

95 ,82 חול מסנן
70-69 חולה

 265 ,241 ,239 ,189 ,24 הדברה חומרי
 89 ,15 מומסים חומרים
 244 ,217 ,24 סינתטיים חומרים

חוקים

 ,82 ,59 ,57 ,37 ,1 5 המים בנושא
85-84, 114, 117-116 
 ,177,164-163 האוויר איכות בנושא

188-187, 193
 275-274 ,266 הפסולת בנושא

 90 ,83-82 ,24 מים חיטוי
205 ,64 ,28-26 ,22 ,19 חיידקים
 85-82 השתייה במי

 264-265 ,256 ,248 ,246-244 בפסולת
 126 ,103-102 ,99-88 בשפכים
 162 ,157 האדם על השפעה
165 צמחים על השפעה

 ,153-152 ,143 ,139-138 ,127 חלקיקים
189, 195-194, 5 21, 263

 162 ,1 58-155 האדם על השפעה
 165 צמחים על השפעה
 215 ,130 ומשקעים עננים על השפעה

 1 72 ,168 מרכב פליטה
187 ,186-184 ,168 מהתעשייה פליטה

 127-126 חמצן
63-62 בכינרת

 277 ,27-26 ,23-21 במים
 1 79 ,172 המכונית מנוע בפעולת
 218-217 האוזון בשכבת
 94-91 ,88-87 בשפכים
142-140 ,139-138 אוויר זיהום בתהליכי

 109 ,97 ,19-18 חנקות
41 התהום במי

 69-68 ,66 בכינרת
19-18 האדם על השפעה

260 ,44 ,17 חרסית
,207 ,186-182 ,106 ,96 (״צור) חשמל

264 ,262-261

O
272-270 משולב טיפול

128 טרופוספרה
85 ,82 טריהלומתנים

I
172-171 עירוב יחס

119 ,117 ,116 מים ״בוא

כ
70-69 כבול

66 כחוליות
 83-82 ,72-55 ,39 ,34-32 כינרת
 Cl( 17, 65, 82, 85, 219-217 242( כלו־

247 ,242 ,157 ,85 ,25 כספית



מפתח

n
196 אווי־ איכות מדד

38-3 7 עילית מדינה
38-37 תחתית מדינה
61-60 מלוח מוביל

 TSS( 5 16-1, 17, 97-89( מ־חפים מוצקים
 273 ,269 ,248-246 ,237 מזבלה

 139-136 ־אשוניים מזהמים
,165 ,153 ,141-140 ,136 שניוניים מזהמים

222
185 ,184 מזוט

128 מזוספ־ה
11 המים מחזו־
231-229 חומ־ים מחזו־

 274-268 ,266 ,264-263 ,261-260 מטמנה
 274 ,272-268 ,263 ,261 ,255-253 מיחזו־

מים

205 ,101 ,85-82 ,41 ,28 , 15 שתייה מי
247 ,205 ,55 41 תהום מי

,61-60 ,54 ,50-49 ,47 ,10 מלוחים מים

109-105
108 ,105 ,54 ,49 מליחים מים

10 מתוקים מים

32 עיליים מים
117 ,75 ,32 שפי־ים מים

 h2s( 19( גפ־יתי מימן
102 ,99 ,18-17 מליחות
54 ,50-49 ,47 התהום במי

 61-59 בכינרת
 99 בקולחים

102 תעשייה בשפכי
 177-174 קטליטי ממי־
מנוע

 183 ,177-169 בנזין מנוע
1 77 ,173-169 דיזל מנוע
178-1 77 חשמלי מנוע

267 ,263 ,185 מסננים
60 ,58 ,56 מלוחים מעיינות

46 מעיין
 264 ,139 ,22 ,20-19 ,11 מפ־קים

63 בכינו־ת
 97-96 ,92 ,88-87 בשפכים
 248 בפסולת

257-255 בקומפוסס
231 מתחדשים משאבים
230 מתכלים משאבים

185 אלקט־וסטטי משקע
 ,128 ,45 ,34 ,32-31 ,11 ,10 משקעים
133-130, 143, 215

 112-111 משקעים הגבו־ת
223-222 ,153 ,23 חומציים משקעים

218 ב־ומיד מתיל
 ,165 ,1 57 ,101 ,87 ,85 ,24 כבדות מתכות

166, 247, 265
CH4( 19, 96, 139-138, 204( מת|

,264-263 ,261 ,248 ,244 ,237 בפסולת
269

J
104 ,46 ,12 עילי נג־
 222 ,1 19 ,87 ,56 ,40-36 ,22 ,12-1 1 ,9 נה־

36 בינלאומי נהו־
237 ,1 17-1 16 ,104 ,79-74 ,56 ,39 נחל

93 ניט־יפיקציה
180-179 נסועה

118-116 המים נציבות
127 ,23 נשימה

 ,160-156 ,140 ,135 ,18 אדם בבני
163-162, 189
244 ,242 ,97 ,94 ,91 ,87 ,26 במפו־קים

סמנים) (־או נתבים



מפתח

ס
189 ,183 ,177 ,1 70 סול־

 219-216 ,204 ,129-128 ,127 סט־טוספ־ה
 44-43 חדיריים סלעים
 166 ,28 (נתבים) סמנים

186 סקר•־
219 ,191-189 ,1 73 ,162 ,157 ס־טן

ע
 231 ,194 ,1 76 ,174 ,165 ,1 57 עופ־ת

 190 ,165-161 ,160 עישון
85 ,17 עכי־ות
 84-83 האיצי המשיל •מי
 269-268 חיצוניות) (עלויות חנחתיות עלויות

 pH( 23-22, 85, 223-222, 247( העי ע־ך
262 היסק ע־ך

140 ע־פיח
140 לונדון ע־פיח
149 ,141-140 פוטוכימי ע־פיח

פ
 ,204 ,165 ,127 ,92-91 ,21 ,17 פוטוסינתזה

220
 194 ,1 74-172 ,165 ,157 ,138 פחמימנים

 ,CO2( 1 1, 15, 23, 127-126( דו-חמצני פחמן

138, 168, 71 1, 179, 184, 244, 245, 263,
267

 ,209 ,207 ,205-203 החממה •אפקט
211, 248

94-92 •שפכים
 CO( 168, 73 1, 194, 196( חד-חמצני פחמן

163 ,161 ,1 57 האדם על השפעה
138 פיח

אצות) (־או פיטופלנקטון

50-49 ,47-46 •יני פן
240-239 •יתית פסולת
,263 ,242-241 ,102 מסוכנת פסולת

267-265

 241-238 עי־ונית פסולת
 CFC( 217, 220( פ־אונים

66-63 פ־ידיניום
106 ־•-ד־גתית פ־יצה

,BOD( 7-26 2( צח״•

99 ,97-96 ,94-92 ,90 •שפכים
COD( 27-26( צח״כ

186 ציקלונים

ק
 242 ,195 ,165 ,161 ,157 ,101 קדמיום

 57 ,34-33 אדום קו
89 קולואידים

 ,97-96 ,93 ,90 ,86 ,82 ,75 ,34 קולחים
99-98, 105, 7 1 1 

 99 ,28-2 7 קוליפו־מים
 258-255 ,97 קומפוסט

 104 ,51 ,44 קי־טון
202-200 ק־ינה

 ,UV( 82, 127( סגולה אולט־ה ק־ינה

200, 218-216
 IR( 204-200( אדומה אינפ־ה ק־ינה
 ,29-28 ,15 •דיואקטיגית ק־ינה

191-190, 265
52 ,45-44 ק־סט
110 ,85 ,23 קשיות

ר
191-190 ־דון

257 ,248 ,246 ,244 ,192 ,88 ,74 ,19 ־יחות

W
117 ,105-104 שיטפונות

 253-252 ,101 •מוצ־ים חוז־ שימוש
151-149 העי־ו• שעת



מפתח

 ,75-74 ,69 ,66 ,54 ,27 ,18 ,12-1 1 שפכים
77, 99-86, 120, 239, 255

 103 ,87 ,18 חקלאיים ;שפכים
,87 ,51 ,25 תעשייתיים שפכים

103-101
 ,184-182 ,1 77 ,174 ,1 72 ,139-137 ש־פה

189, 204, 207
267 ,265-261 פסולת שרפת

ת
 2 73 ,71 (תמ״א) ארצית מתאר תכנית

SOX( 23, 168, 194( גפרית תחמוצות
 )SO2( חמצנית דו גופרית גם ראו

 ,NOX( 136, 141-139, 143( חנקן תחמוצות
153, 168, 195-194, 263

1 74-1 72 ברכב
 185-184 בתעשייה

 1 58-1 57 האדם על השפעה
 165 צמחים על השפעה
 204 החממה ואפקס

222 חומציים ומשקעים
61-60 תמלחת

תקן

 85-84 ,82 ,28 האוויר איכות
193-192 ,1 77 המים איכות
 ,VOC( 139-138( נדיפות אורגניות תרכובות

141, 157, 184, 263
129 תרמוספרה

263 ,260 ,247 תשסיפים



קיצורים ומידות

יצורים ומידותק

 יש כאש־ מודדים, חיכזו שאת החומה של המולקולות מספח למיליון: חלקיקים - חל״מ

שונים. מסוגים מולקולות מיליון
מיליג־ם — מ״ג

מעוק• מט־ - מ״ק

מעוקפים מט־ים מיליון - מלמ״ק
מיק־ון. •שם זה גודל המכנים יש המילימט־. אלפית - מיק־ומט־

רשימת המקורות לציורים ואיורים

 זה. בספר בצילומים ובאיורים להשתמש רשותה על ולמוסדות לצלמים נתונה תודתנו

ולמוסדות. לצלמים כותישי הזכויות כל

149 - גנו־ אלי

,98 ,95 ,92 ,78 ,77 ,72 ,70 ,61 ,57 למעלה, 45 ,38 - שטסל זא•

19 1, 33 1, 76 1, 184, 190, 196, 224, 238, 247, 254, 266

18 - חו־ •ן יקי־

132 - ז״ל פסחוסץ ציפי

112 - לה• ־ונן

162 - •ס־טן למלחמה האגודה

275 ,274 ,258 ,1 71 - הסס^ה לאיכות המש־ד

183 - החשמל ח^־ת

108 ,105 ,85 ,83 - מקו־ות ח^־ת

102 - טכנולוגיות SDL ח^־ת

89 ,74 ,71 ,67 למטה, 45 ,12 - הממשלתית העיתונות לשכת

181 - יש־אל ־כ^ת

270 ,242 ,220 ,207 ,1 36 ,22 ,14 - Digital Vision
231 - Photo Disc


