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 תחום דעת: גיאוגרפיה 
הקמת תחנת כוח גרעינית   : האתגר הנבחן

 לצרכי הפקת חשמל. )תכ"ג(  

 מצב עכשווי/מצוי

הפסקות חשמל לפחות אחת ליום למשך שעה לפחות ולרוב יותר.  אספקת החשמל במדינה אינה אמינה, יש 
ת משמעותי בכפרים. ברבים מהכפים אין אספקת מים  זיהום אוויר כבד באזורים העירוניים וזיהום אוויר פחו

את האוויר  תתחנות כוח מקומיות מזהמואיכות טובה. לא בכל בית יש מים זורמים. ד בסדירה והמים לא תמי 
  קהילתית-יתחברתנוצר הרס הסביבה הטבעית ואף ה תי רהידרואלקטאו אם הן תחנות )אם הן על פחם/נפט( 

 בים לאורך הנהר לתחנה הידרואלקטרית. אזורים נרחבנייה של סכרים או 'תפיסה' של עקב 
ונפגעת בהן פעילות טבעית של יש מחסור רב של אזורי נופש ופנאי בערים וסביבן והאזורים שיש קטנים, צפופים 

 בעלי חיים וצמחים. 
 .היו תחנות כוח גרעיניותאו  היה במדינות אחרות בהן ישש, כפי קרינה ונזקי קיים חשש גדול מזיהום 

איפה נכון   •

 להקים תכ"ג?

  לאאיפה  •
  בטוח להקים

ואיפה  תכ"ג
 ?כן

איפה יעיל   •

ונכון כלכלית  
 להקים תכ"ג?

איפה נכון   •

להקים תכ"ג 
מבחינת שמירה  

על שטחים  
ירוקים  

 ופתוחים?

בעולם איפה  •
יש תכ"ג  

 מיטביות?

 ה ...? פאי  •

מה יעזור   •

לעשות את  
התכ"ג 

 בטיחותית? 

מה עושים   •

נות  במדי 
מפותחות כדי 
שהתכ"ג תהיה 

 בטיחותית? 

מה ניתן   •
ללמוד  

ממקומות בהן  
היו תקלות 

 בתכ"ג?

מה עוד ניתן   •

לעשות יהיה 
האנרגיה  בזכות
זולה ה וההנקיי

 שתהיה? 

   מה ...? •

מתי היו  •

 תקלות בתכ"ג
מזג  )עונות, 

אירועים אויר, 
ססמולוגיים,  

 ?אנושיים(

מתי נודע   •
לתודבים על  

תקלות  
 בתכ"ג?

מתי הקימו  •

 כשלו? כ"ג שת

נכון  מתי  •
החלטה  ללקב

על הקמת 
 תכ"ג?

 מתי ...? •

מדוע אנשים   •

חוששים 
 מתכ"ג?

מדוע ממשלות   •

חוששות  
 מתכ"ג?

מדוע ממשלות   •

מעדיפות 
 תכ"ג?

מדוע רמת   •

מדינה הזיהום ב
 כל כך גבוהה? 

מדו עאין מים   •

נקיים בכל 
 מקום?

מדוע תכ"ג   •
אמור לעזור  

בפתרון כל  
הבעיות שיש 

 עכשיו? 

מדוע לא   •
לקנות חשמל  

 ממדינה שכנה? 

מי עלול   •

להיפגע אם 
ת  תהיה דליפ

 קרינה?

ול  עלמי  •

להפסיד כסף או 
כוח מהקמת 

 ?תכ"ג

 חמי יכול להרווי  •
 "ג?כקמת תמה

מי יכול לייעץ   •

בהקמת תכ"ג 
 ?הבטוח

מי יתמוך ומי   •

יכול להסביר 
 החיובי בתכ"ג? 

 מי ... •

איך מבטיחים   •

תקינות  
ך  תכ"ג לאור

 זמן?

איך משלמים   •

על הקמת 
 תכ"ג?

ם  י ראיך  שומ •

על תכ"ג  
 בים?מפני אוי 

איך  •

ם משכנעי 
התושבים  
שהתכ"ג 

 בטוח?

איך מונעים   •
שחיתות  

בהקמה 
והפעלה של  

 תכ"ג?

 איך ...? •

 תוצאות, הזדמנויות או מגבלות

 איך?  איפה?  מדוע?  מתי?  מה? מי? 

 מצב עתידי/רצוי 

ך השנה בכמות ובאיכות טובים. יש  יש מים שפירים זמנים לכל אור מדינהה בכל חלקי 

איכות האוויר בכל . באופן רציף ובמחיר שווה לכל נפש חשמל בכל מפעל ובכל בית
החי והצומח   יש שטחים ירוקים ושטחי בר המספקים אתטובה עד טובה מאוד.  מדינהה

החיים בטוחים ואין חשיפה או חשש  . די מקומות נופש לחופי הימים וברחבי המדינהוכן 
   כלשהו. לחשיפה לקרינה או זיהום גרעיני 


