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מדעי הסביבה
מדעי הסביבה, מושגים ועקרונות, 2 יח"ל, 064205

שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

מיקוד על פי התכנית החדשה

מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי

כוכב הלכת "ארץ" וקיום החיים על פניו — כל התת–נושא לא ייכלל.

שים לב:
המושג ביוספרה יכול להופיע בבחינה.

מערכות אקולוגיות — מרכיבים ומאפיינים

לא ייכלל התוכן:

הגורמים המשפיעים על גודלן ויציבותן של אוכלוסיות במדינות מפותחות ומתפתחות.  —
לא ייכללו המושגים:

עקום סיגמואידי, עקום אקספוננציאלי )לוגריתמי(, שיעור ילודה, שיעור תמותה.  

אקולוגיה אנושית

לא ייכללו התכנים:

גידול האוכלוסייה האנושית, תופעת העיור.  —

גופים "ירוקים" העוסקים בנושאי סביבה בארץ ובעולם, כגון המשרד להגנת )לאיכות( הסביבה,   —

.Earthcaretakers, Greenpeace ,רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, קק"ל, אדם טבע  ודין  

לא ייכלל המושג:

ארגוני סביבה לא ממשלתיים.  

המשאב מים

המשאב מים: תכונות ומאפיינים

לא ייכללו התכנים:

מפעלי המים בישראל.  —

הים כמשאב.  —

לא ייכלל המושג:

המוביל הארצי.  

הבעיה הסביבתית: הסיבות והגורמים

לא ייכללו התכנים:

זיהום הים ממקורות יבשתיים וממכליות.  —

זיהום הים התיכון.  —

זיהום מפרץ אילת.  —

לא ייכלל המושג:

מי נטל.  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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דרכי התמודדות

לא ייכללו התכנים:

שיטות שונות להתפלת מים: הקפאה )שיטת זרחין(, אוסמוזה הפוכה, זיקוק, הפרדה חשמלית.  —

טיהור שפכים וִמחזור המים.  —

שיתוף פעולה אזורי בנושא מניעת זיהום מים מתוקים ומי ים ושימוש יעיל במקורות מים.  —

לא ייכללו המושגים:

אלקטרו דיאליזה, אוסמוזה הפוכה, אידוי בפריצה.  

טיפול קדם, טיפול ראשוני, טיפול שניוני, טיפול שלישוני, הכלרה, אגני שיקוע, בוצה, מוצקים מרחפים,   

אגני התעכלות, אגני חמצון, סינון.

 

המשאב אוויר

המשאב אוויר: הרכב וחשיבות

לא ייכללו המושגים:

מזוספרה, תרמוספרה, יונוספרה.  

הגורמים לבעיה הסביבתית

מתוך התוכן:

מזהמי אוויר נפוצים ומקום היווצרותם.  —

לא ייכללו:

.)VOC( תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן, תרכובות אורגניות נדיפות

לא ייכלל התוכן:

הקשר בין תנאי מזג האוויר )רוחות, טמפרטורה, משקעים, טופוגרפיה( ובין רמת זיהום האוויר.  —

לא ייכללו המושגים:

פלומה, אטמוספרה יציבה, אטמוספרה בלתי יציבה.  

הנזקים לאדם ולסביבה

לא ייכללו התכנים:

תחלואה ותמותה באדם: מחלות בדרכי הנשימה, הרעלות כתוצאה משאיפה של גזים רעילים.  —

השפעות הגשם החומצי: נזקים לצמחייה, פגיעה במערכות אקולוגיות מימיות.  —

נזק לחומרים, מבנים, אתרים היסטוריים.  —

לא ייכלל המושג:

גשם חומצי.  

פסולת מוצקה

הפסולת המוצקה והבעיה הסביבתית

לא ייכלל התוכן:

כמויות ומרכיבים בפסולת של מדינות שונות, מפותחות ומתפתחות.  —

לא ייכללו המושגים:

מדינה מפותחת, מדינה מתפתחת.  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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דרכי התמודדות

לא ייכללו התכנים:

תהליכי הפירוק במטמנות.  —

ניצול הגז מתאן.  —

הצורך בשיקום אתרי פסולת לאחר סגירתם.  —

חקיקה ואכיפה: חוק הִמחזור, חוק הפיקדון.  —

רעש וקרינה

דרכי התמודדות

לא ייכללו התכנים:

תכנון וניהול: חוקים ותקנות, חקיקה ארצית, חוקי עזר עירוניים, מיפוי מקורות הרעש, ניטור, הכללת   —

הנושא בתכניות פיתוח, תכנון שימושי קרקע, הפרדה בין אזורי מגורים ומקורות רעש פוטנציאליים.

חינוך והסברה: אמצעי תקשורת, פניות ותלונות של הציבור כזרז לאימוץ פתרונות.  —

תכנון וניהול של הסביבה

העיר כמערכת אקולוגית אנושית: מאפיינים ובעיות

כל התת–נושא לא ייכלל.
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מדעי הסביבה, התמחות והעמקה, 1 יח"ל, 064105

שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

מיקוד על פי התכנית החדשה 

מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי

כוכב הלכת "ארץ" וקיום החיים על פניו 

כל התת–נושא לא ייכלל.

מערכות אקולוגיות—מרכיבים ומאפיינים

לא ייכללו התכנים:

אזורים ביו–גאוגרפיים בעולם.  —

חברות צומח בישראל.  —
לא ייכללו המושגים:

ביומות, פיטוגאוגרפיה.  

אקולוגיה אנושית

לא ייכלל התוכן:

שלבי המעבר הדמוגרפי.  —

לא ייכלל המושג:

דמוגרפיה  

המשאב מים

הבעיה הסביבתית: הסיבות והגורמים

לא ייכלל התוכן:

הקשר בין תופעת אל–ניניו ולה–ניניה לבין שינויים אקלימיים המשפיעים על כמות המשקעים ועל בתי גידול   —

מימיים כמו שוניות האלמוגים.

לא ייכללו המושגים:

אל–ניניו, לה–ניניה.  

דרכי התמודדות

לא ייכללו התכנים:

העקרונות המדעיים–טכנולוגיים בתהליכי טיהור השפכים, הדרישות האנרגטיות של טכנולוגיות הטיהור,   —

הכדאיות הכלכלית של יישום השיטות השונות.

יתרונות וחסרונות של השימוש במי קולחים.  —

העקרונות המדעיים בתהליכי התפלת מים, הדרישות האנרגטיות של טכנולוגיות הטיהור וההתפלה,   —

הכדאיות הכלכלית של יישום השיטות השונות.

לא ייכללו המושגים:

.)wetlands( בוצה משופעלת, מרבגים, ספיקת שפכים, ספיחה, אגני טיהור  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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המשאב אוויר

הרכב המשאב אוויר

כל התת–נושא לא ייכלל.

הגורמים לבעיה הסביבתית

לא ייכללו התכנים:

הקשר בין הרכב הדלקים )בנזין, סולר, מזוט( ופעולת מנועים )בנזין, דיזל( לבין פליטת מזהמים.  —

תהליכים אטמוספריים ותנאים טופוגרפיים המשפיעים על מידת הפיזור והסילוק של מזהמים באוויר.  —

לא ייכללו המושגים:

ערפיח )עשפל( פוטוכימי, ערפיח )עשפל( תעשייתי, תהליך פוטוכימי.  

אינוורסיית רום, אינוורסיית קרקע.  

פסולת מוצקה

דרכי התמודדות

לא ייכללו התכנים:

אמצעים טכנולוגיים )כימיים, פיזיקליים וביולוגיים( לטיפול בפסולת מסוכנת.  —

נוהלי בטיחות לגבי טיפול, אריזה, אחסון ושינוע של חומרים מסוכנים.  —

חקיקה: חוקים ותקנות בנושא הפסולת המוצקה כולל הפסולת המסוכנת )חוק רישוי עסקים, חוק חומרים   —

מסוכנים(.

רעש וקרינה

מאפייני הקול והרעש

לא ייכלל התוכן:

ההתאמות בין היחידות הפיזיקליות לאפיון קולות ובין היחידות למדידת עוצמות הרעש )חישובים של   —

עוצמות רעש בעזרת נומוגרף(.

לא ייכלל המושג:

נומוגרף.  

מאפייני הקרינה

לא ייכלל התכן:

התנועה הגלית של הקרינה האלקטרומגנטית.  —

לא ייכללו המושגים:

גל אלקטרומגנטי )אורך, תדירות, מהירות(, שדה אלקטרומגנטי.  

רדון, אפר פחם.  

יחידות הקרינה — רנטגן, קירי, בקרל.  

השפעת הרעש 

לא ייכלל המושג:

מכון אודיומטרי.  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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דרכי התמודדות

רעש

לא ייכלל התוכן:

נושא הרעש בחקיקה ובתקינה במישור הארצי ובחוקי העזר העירוניים.  —

קרינה

לא ייכלל התוכן:

חוקים ותקנות בנושא פיקוח ובקרה על פליטת קרינה ממכשירים ומחומרים.  —

תכנון וניהול של הסביבה

העיר כמערכת אקולוגית אנושית: מאפיינים ובעיות 

כל התת–נושא לא ייכלל.

אתיקה וסביבה

הגישות העיקריות באתיקה סביבתית

לא ייכללו המושגים:

קורנוקופיה, מגדר, אקופמיניזם.  

דת, תרבות ויחסי אדם-סביבה 

— כל התת–נושא לא ייכלל.


