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كمورد-النفايات الصلبه 

טקסט★ .بيئيهمشكله –الصلبهالنفايات *

.والبيئهلإلنسان -أضرار النفايات *

. والحلولالمواجههطرق : مشكله النفايات *

. الخطرهالصلبهالنفايات *



مشكلة النفايات–النفايات الصلبة

تاج اإلنسان أو خالل إنهي عبارة عن بواقي المنتجات المستعملة بواسطة: النفايات الصلبة
.المنتجات المختلفة

לקוח מאתר ויקיפדיה

CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5174713, צילום עצמי- Dezidorמאת 



–مشكلة النفايات 

:المشكلهأسباب 

.السكانأزدياد-1

.ارتفاع مستوى الحياه -2

.تطور تكنولوجي -3

.تحللهااسرع من سرعه تراكم النفايات سرعه -4



معطيات مهمه 

:بأرسائيلمعدل أنتاج النفايات للفرد الواحد 

.1.7Kgباليوم -

.51Kgبالشهر -

.612Kgبالسنه-

(البيئهمعطيات من موقع وزاره ) 



:معطيات عن كميه النفايات 

.ائيلمليون طن نفايات بناء وهدم تنتج بالسنه  بارس 6•

نه مليون طن نفايات مدنيه وتجاريه تنتج بالس5.3•
.بإرسائيل

%(.35)مليون طن نفايات عضويه 5.3مليون من ال 1.8•

ة أزدياد أنتاج النفايات • .بالسنه% 1.8وتير
(معطيات من موقع وزاره البيئه) •



https://www.youtube.com/watch?v=xyGzuPfYgIk

الموارد الطبيعية

https://www.youtube.com/watch?v=xyGzuPfYgIk


النفايات كمورد

مورد متآكل مورد متجدد

(غير متجدد)



مصادر النفايات  المدنيه  ومكوناتها

مميزات النفايات نوع
....زجاج–ورق –معادن –غذاء بقايا بيتيهنفايات

أوراق مكاتب نفايات

.رزم فارغه  تجاريه نفايات

مواد خامبقايا حرف صناعيه نفايات



مصادر النفايات  غير المدنيه ومكوناتها

مميزات النفايات نوع
–حديد –حجاره -باطون-مواد بناءبقايا

دهان-صمغ-خشب

بناءنفايات

بالستيك-قالمه-أسميه ومبيداتبقايا زراعيه نفايات

.أدوات طبيه مستعمله-حقن-ضمدات نفايات طبيه

غير مستعملهقديمهسيارههياكل خردوات

المجاريمواد صلبه فصلت اثناء تطهير حمأه مياه مجاري 

طاقهالنتاجفحم أحتراقبقايا  رماد الفحم



النفايات

رطبه جافه



نسبه الرطوبه بمنتجات مختلف

%الرطوبهنسبهالمادهنوع

%72طعامبواقي

%47أطفالحفاضات

%59الحدائقنفايات

%9البناءنفايات

%10بالستيك صلب 

%2زجاج



نفايات الدول المتطورة والدول الناميةمقارنه بين كمية وأنواع ال

:مستوى الحياة وكمية النفاياتبين طرديه عالقة •

.كلما كان مستوى الحياة عالياً تكون كمية النفايات للفرد عالية



فروق في مكونات النفايات بين الدول الناميه والمتطوره : الرسم البياني 

                                                                                                                    UN statistics,compostition of mumicipalwaste,2007مصدر المعطيا



أنواع النفايات 

نفايات غير عضويه نفايات عضويه 

تحليل حيوي 

هوائي
تحليل حيوي

ال هوائي 
تحليل 

كيميائي

, غاز الميتان, طاقه

,  كبريتيد الهيدروجين

.امونيا

, ماء, طاقه

ثاني أكسيد الكربون



أضرار لإلنسان والبيئه–مشكله النفايات 

مشكلة النفايات 

أزعاج
(מטרד סביבתי )

ضرر 
(מפגע סביבתי)



الجوفيةإصابة مصادر المياه .1

سامةإصدار روائح كري  هة ومواد .2

النفايات لإلنسان وللبيئةمنضراروأزعاجأ

(البيئهوزاره )



اشتعال النفايات-3

األمراضانتشار .4

.هالبيئتخريب منظر .5

(البيئهموقع وزاره ) 

ار النفايات لإلنسان وللبيئة أضر



نهج من المهد الى المهد-صفر نفايات

.«من المهد اىل المهد» 

ي بهذا المصطلح 
عمال كل يتيح استبشكل البداية منذ المنتج يصمم ان نعن 

ي انتاج المنتج من جديد ا
 
ي انتاج مكوناته عند انتهاء استعماله كمواد خام ف

 
و ف

.منتجات جديدة



نهج من المهد الى المهدرسم توضيحي ل



نهج من المهد الى اللحدرسم توضيحي ل



.كميه النفايات بشكل رسي    ع أزدياد •

بنقصان بسبب االستعمال المفرطالطبيعيهالموارد •

.لهذه الموارد من قبل االنسان 

:تلخيص 



: 1مهمه 

ي –مقارنه 
ي –بير  التحليل الحيوي الهوائ 

التحليل الحيوي الالهوائ 

تحليل حيوي الهوائي  تحليل حيوي هوائي 



:  2مهمه 
والمتطورهالناميهفروق في مكونات النفايات بين الدول : الرسم البياني 

UN statistics,compostitionمصدر المعطيات of mumicipalwaste,2007

:اسئله 

صف الرسم البياتي ؟-1

ما هو استناجك من الرسم -2

البياني ؟

أي المواد هي موارد متاكله -3
؟ واي منها متجدده ؟



ישראלמדינת
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"ב"חלק –דרכי טיפול פסולת מוצקה : נושא השיעור

איאת אסתיתי :  המורה 

מדעי סביבה  מקצוע



:معطيات عن كميه النفايات 

.ائيلمليون طن نفايات بناء وهدم تنتج بالسنه  بارس 6•

نه مليون طن نفايات مدنيه وتجاريه تنتج بالس5.3•
.بإرسائيل

مليون طن هي نفايات عضويه 5.3مليون من ال 1.8•
(35.)%

ة أزدياد أنتاج النفايات • %.1.8وتير
(من موقع وزاره البيئه) •



زمن تحلل المواد 
التحللزمنماده

اسابيع8-4عضويهمواد

اشهر3-2ورق

سنوات10شجرخشب

سنه 50جلدحذاء

سنه100معادنعلبه

سنه700حفاظات

سنه1,000بالستيك أوعيه

سنه1,000,000قناني زجاج

لالبدكلكر



معالجة النفايات الصلبه 

.التجميع والنقل :   المرحله األوىل 

.بواسطة السلطات المحليه التجميع

دة هي محطه تجمع فيها النفايات من ع:محطه أنتقاليه 
.لدفن الصحي أو امناطق للمعالجه 



؟ ما هي ؟ كيف تتم ؟ الطريقه-

.الطريقهومشاكل بتطبيق صعوبات -

.الطريقهوايجابيات سلبيات -

ه تكاليف -أقتصاديعامل - ه , مبارسر .ريقهللطغير مبارسر

بهالصلطرق معالجة وحلول لمشكلة النفايات 



الحلول طرق مواجهه ومعالجه–مشكله النفايات 

(.المزبله المفتوحه ) الدفن العشوائي 

(البيئهموقع وزاره ) 



:الطمر الصحي 



ات التي تواجهه عملية طمر النفايصعوباتال

ي أيجاد مساحات هنالك *
 
ي )مشكلة ف

.نفايات جديدةدفن (أراض 

يجة ظاهرة نابعة عن أسباب بيئية أيضا، ولكن باألخص نتالصعوبة *
.NIMBY-ال

.انطالق غاز الميتان * 

.الجوفيهتلوث المياه * 



:طرق بديله لمعالجه النفايات –4Rأربعة ال -3



: 4Rممكن اضافه ل 

.تصليح منتجات - Repair 5-

للبيئهصديقه  عدم شراء منتجات غير من- Refuse 6-

البيئهاالمتثال للقوانين التي تحمي - Rules 7-



هتتم كل عملي. تقليل كميه النفايات الناتجه من المصدر حتى نمنع أنتاجها بتاتا 

وأستهالكه بتخطيط( انتاج , اختيار مواد خام , تصميم ) متعلقه بإنتاج المنتج 

.مسبق كي يتحقق تقليل في كميه النفايات ومدى سميتها 

التقليل من المصدر-1

Reduce



تقليل من المصدر

حكومهسياسة بواسطة المستهلكبواسطة المنتج

تشريع قوانين

دعم بدائل االنتاج

أقتصاديهمحفزات 

استعمال منتجات 
للبيئهوديه 

تغيير عادات 
استهالك

–تقليل المواد 
تدويرهااليمكن

تقليص الرزم

عمليات نجاعه
االنتاج

توعيه الجمهور



متكررأستعمال

(إضافي للمنتجاستمعال)

استعمال من جديد

بناء  خزانة بالستيك من 
بالستيك

بناء مقاعد باطون من 
إطارات سياراتسيراميكط

.....تزيين أثاث بأجزاء معادن  تبديل كتب

مالبس , أكياس 
وادوات

قناني من زجاج

من جديدوأستعمالمتكرر أستعمال-2

Reuse



أستغالل مواد من النفايات لتحضير مواد خام تستخدم النتاج منتجات جديده•

أعادة تدوير -3

Recycle



:دائرة إعادة التدوير -3

(إعادة التدوير )دائره االستحداث •





فصل النفايات من المصدر 





أنتاج طاقه استخراج طاقه من النفايات-4

Recovery



القسم الثاني-1مهمه
: وسلبيات طريقه الدفن الصحي  اعاده التدوير والحرقأيجابيات

سلبيات  إيجابيات  طريقه العالج 

الدفن الصحي 

أعادة التدوير 

الحرق 



: 2مهمه 
:أكملوا الجدول االتي 

مدى جدوى التطبيق  المحيطهللبيئهسيئات  المحيطهللبيئهحسنات  أمثله تقليل من المصدر 

أوعيه لمره واحدهأستعمال

تقليص استعمال رزم الورق

البريد االلكتروني أستعمال

في رزم كبيره منتجاتشرائ

السميهشراء منتجات قليله 
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