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השתלמות פיתוח חומרי למידה – מהעמקה לליבה ,תשע"ה

العدل البيئي المحيطي
ورقة عمل بموضوع العدل البيئي:
أ.

فيما يلي وصف لثالث مضرات بيئية .اقرأوها.

ب.

أي مضرة تثير أسئلة حول العدل البيئي ،وأيها ال تثير هذه األسئلة؟ اشرحوا.

سوف يسود تلوث هواء عا ٍل في الساعات القريبة – تحذر وزارة حماية البيئة المحيطة :سوف يسود تلوث عا ٍل
.1
في الساعات القريبة عقب موجة الحر الشديد المستمرة منذ أمس .سوف تكون في الجو تراكيز عالية من جسيمات
الغبار التي تهدد فئات حساسة ،مثل المرضى بأمراض التنفس ،األطفال والمسنين.
هل هذه حالة تثير أسئلة حول العدل البيئي؟ _____
لماذا؟ _________________________________________________________

مصور ،وصل إلى
 .2صور من الساحة الخلفية للدولة – كيف يبدو حي القطار في مدينة اللد عبر عدسة كاميرا
ّ
هناك ألول مرة؟ أوهاد تسفيغنبيرغ يروي عن العملية ،التي مر بها باالقتراب من المكان .ذ ّكره المكان بدولة عالم
ثالث أكثر مما تل أبيب ،الواقعة على بُعد حوالي ربع ساعة سفر من هناك .هذا توثيق لحي ،ال يظهر على
الخريطة...
"ما رأيته في اللقاء المباشر مع المكان ،كان باألساس كأنه مهجور ومهمل .تجولت هناك بشعور أنني موجود في بالد
أخرى ،ربما حقًا في إحدى دول العالم الثالث".
هل هذه حالة تثير أسئلة حول العدل البيئي؟ _____
لماذا؟ __________________________________________________________

 .3الخوف من تلوث الهواء في حيفا يسبب ارتفاعًا بتشوهات الجنين – عند مقارنة بين عينات ماء سلى أُخذت من
مستشفيين" ،مئير" في كفار سابا َو "كرمل" في حيفاُ ،وجد فرق بارز بين عدد التشوهات في المنطقتين .يشتبه
الباحثون بتلوث الهواء في منطقة حيفا ،ويدعون أن هذه نتيجة مقلقة بشكل خاص.
هل هذه حالة تثير أسئلة حول العدل البيئي؟ _____
لماذا؟ ________________________________________________________

أسئلة إضافية بموضوع العدل البيئي -
 .1مشكلة تلوث الهواء في منطقة خليج حيفا
زوروا موقع التحالف لصحة الجمهور/ http://www.phc.org.il :
زوروا كذلك المواقع التالية وأجيبوا عن األسئلة التالية:

بث حول حالة الهواء في خليج حيفا https://www.youtube.com/watch?v=2P5pp60karY-
ما هو ادعاء التحالف لصحة الجمهور؟
ما هي وظيفة الحكومة وما هي وظيفة المصانع؟
أي اعتبارات اقتصادية وقفت أمام المصانع التي لم تعالج مشكلة االنبعاثات الشاذة؟
أي ادعاءات أخالقية لديكم تجاه الحكومة وهذه المصانع على ضوء التقرير المقدم في هذا الموقع؟

 .2بناء فندق على شاطئ بلماحيم
اعرضوا االعتبارات االقتصادية لبناء الفندق وقدموا االعتبارات األخالقية لمنع بناء الفندق.
استعينوا بالمعلومات حول النضال http://www.teva.org.il/?CategoryID=367&ArticleID=8500
ماذا كانت نتائج النضال؟

