
جولة افتراضیة- منطقة 
محطة القوة في الخضیرة



https://www.google.com/maps/place/Orot+Rabin+Power+Plant/@32.4677136,34.8885492,15.13z/data=!4m5!3m4!1s0x151d129838b01cab:0x9e2a016ac88f0eea!8m2!3d32.4673132!4d34.886251
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شاھدوا منطقة  محطة القوة في الخضیرة, عن طریق 
صور  ب 360 درجة، وتصویر طائرة مسیرة (רחפן) 

https://www.youtube.com/watch?v=NvhJftZhdYY
https://www.youtube.com/watch?v=DuIETwrApLY
https://www.google.com/maps/@32.47052,34.8783033,3a,90y,356.29h,56.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNQ2Bz3jaesNbl2yfTGLa8qHDbxK9Dvm8ob1UXs!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNQ2Bz3jaesNbl2yfTGLa8qHDbxK9Dvm8ob1UXs%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya300-ro0-fo100!7i8192!8i4096?hl=iw
https://www.google.com/maps/@32.4714217,34.8831217,3a,90y,202.57h,79.02t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPnEVj-dVZE3pPVYCqT0kndr5IjVCcqsLLxmSnr!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPnEVj-dVZE3pPVYCqT0kndr5IjVCcqsLLxmSnr%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya252.75679-ro0-fo100!7i8192!8i4096?hl=iw


على طول جدول الخضیرة, في الجھة الجنوبیة لمحطة القوة  أوروت رابین 
(אורות רבין) في الخضیرة أقیمت منشأة التحلیة الخضیرة بطریقة 

األسموزیة العكسیة، اإلنتاج السنوي یتراوح حول 127 ملیون م 3 في السنة.



قوموا باجراء مسح للمنطقة- أجیبوا عن األسئلة اآلتیة: ★
نوع التربة- (رملیة/صخریة).★
طوبوغرافیا الشاطئ – سھلي، جرفي، جبلي.★
ما ھو نموذج توزیع النباتات في المنطقة؟  (عشوائي، ★

"أحزمة"، "بقع").
تطرقوا إلى مصب جدول الخضیرة (موقع المصب). ★



كیف یؤثر نشاط االنسان على البیئة البحریة؟★
حضروا جدول واعرضوا فیھ نشاط اإلنسان وأسباب ★

التلوث ثم أعرضوا التأثیرات على المنظومة البیئیة 
البحریة.استعینوا بالجدول في الصفحة التالیة:

منشأة التحلیة في الخضیرة. من الیسار جدول الخضیرةالرصیف والرافعات الثالث



מתקן ההתפלה בחדרה. משמאל נחל חדרההמזח ושלושת המנופים

التأثیر على 
المنظومة البیئیة 

البحریة

أسباب التلوث  نوع النشاط

                      

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%94


ادخلوا الى موقع מנ"א (نظام رصد الھواء القطري)  وابحثوا عن معطیات 
حول تلوث الھواء بشكل مباشر (בזמן אמת) في منطقة اوروت رابین 
(אורות רבין) (نضغط في الجھة الیمنى على المعطیات بشكل مباشر- نختار 

منطقة الشارون – كرمل، في الجدول نختار أوروت رابین). قارنوا المعطیات 
عن تلوث الھواء في منطقة أوروت رابین والمعطیات المتعلقة بمنطقتین 

إضافیتین من نفس الجدول.

 اعرضوا المعطیات المتعلقة بتلوث الھواء عن نوعین من الملوثات: ★

SO )  في منطقة أوروت رابین والمنطقتین اإلضافیتین؟
2
،  NO

X
)

https://www.svivaaqm.net/Default.rtl.aspx
https://www.svivaaqm.net/Default.rtl.aspx


 Israel Marine Data) "مركز االستعالمات البحریة الوطني"
Center = ISRAMAR) أقیم سنة 2001 في المعھد الوطني 

لعلم المحیطات بھدف جمع, توثیق, حفظ ونشر معطیات عن 
البیئة البحریة في اسرائیل والحصول على معلومات مفیدة من 
ھذه المعطیات. في الروابط المرفقة معطیات بشكل مباشر عن 
 الملوحة(salinity) ودرجة حرارة الماء, بجانب محطة القوة 

בחדרה                  ואשקלון

في كل یوم یتم القیام بأربع قیاسات,

اعرضوا المعطیات في الجدول المرفق في الصفحة التالیة: ★

https://isramar.ocean.org.il/isramar2009/Hadera_CTD/
https://isramar.ocean.org.il/isramar2009/Ashkelon_CTD/
https://isramar.ocean.org.il/isramar2009/Hadera_CTD/


"

الملوحة (الساعة 15:41) درجة الحرارة (الساعة 
(15:41

 

اسم المحطة

أشكلون 

الخضیرة 

اعرضوا النتائج بواسطة رسم بیاني مناسب★



  اعرضوا اقتراحین لتقلیص التأثیرات السلبیة لمحطة ★

القوة ومنشأة التحلیة. اشرحوا  كیف یساھم كل واحد 
من االقتراحین في تقلیصالتأثیرات السلبیة.



   عندما شغل الدكتور شتاینتس وزیرا للطاقة, أعلن التوقف عن

استعمال الفحم في اسرائیل حتى سنة 2025، السلطة القطریة 
للتخطیط والبناء وافقت على خطة وزارة الطاقة باقامة وحدتي إنتاج 
جدیدة في محطة القوة "أوروت رابین" التي یتم تشغیلھا بواسطة 

الغاز الطبیعي بدال من الفحم.
اكتبوا ادعاء یؤید وادعاء یعارض اإلنتقال الى محطة طاقة تعمل 

بالغاز الطبیعي. 
اعرضوا اقتراحین لعمل من أجل البیئة المحیطة في المنطقة ★

التي تجولتم فیھا.
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