
הצפה במעבדה

חדר בריחה מקוון בו התלמידים מסייעים
לחוקרים שמעבדתם הוצפה בעקבות עליית
מפלס פני הים בשל שינוי האקלים לשחזר
את נתוני המחקר אודות עליית מפלס פני

הים.
 

לפעילות

הבריחה ממפעל הפלסטיק

חדר בריחה מקוון בו התלמידים נשלחים
לסייר במפעל פלסטיק, כדי ללמוד על
פלסטיק. רוב הסיכויים שאחרי שהם יכירו
קצת יותר לעומק את החומר הזה, הם ירצו

לברוח הרחק מהמפעל וגם מהפלסטיק.
 

לפעילות

חידון קהוט – שינוי אקלים

חידון קהוט העוסק במושגים בסיסיים בנושא
שינוי האקלים

 

לפעילות

חידון קהוט - פלסטיק ומיקרופלסטיק

חידון קהוט העוסק בבעיית זיהום הפלסטיק
והמיקרופלסטיק

 

לפעילות

שבעה ימים בשביל כדור הארץ

מערך שיעור העוסק קצת בהיסטוריה של יום
כדור הארץ, וכולל גם הצעה לשבע פעולות
קטנות שיכולות לעשות שינוי גדול בסביבה

לפעילות

50 גוונים של בריאות

מערך שיעור העוסק בקשר שבין המגוון
הביולוגי לבין התפשטות מחלות, ובדגש על
מחלת המלריה. המערך כולל גם הצעה

למשחק בסגנון "הרוצח", כאשר הרוצחת
במשחק היא יתושת האנופלס.

 

לפעילות

יש חג בלי אש

פעילות א-סינכרונית לתלמידי יסודי כהכנה
ן כיתתי בנושא המחיר הסביבתי ו לדי
והבריאותי של מדורות החג, תוך דיון בחלופות
הידידותיות יותר לסביבה (והלא פחות

מהנות).
 

לפעילות
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הסר | דווח כספאם

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

היום מציינים ברחבי העולם את יום כדור הארץ, שמטרתו לעורר מודעות לסוגיות סביבתיות שונות
ולחשיבות השמירה על הבית היחיד שיש לנו. אצלנו בזווית בחינוך, כל יום הוא יום כדור הארץ,
ובאתר שלנו תוכלו למצוא מגוון של פעילויות, מערכים ושלל תכנים שכולם עוסקים בנושאים שונים

בתחום הסביבה והאקולוגיה.

כדי להקל עליכם את החיפוש, ריכזנו בניוזלטר זה כמה מהפעילויות היותר חדשות שעלו לאחרונה
לאתר, הכוללות חדרי בריחה מקוונים וחידוני קהוט. כמו כן, תמצאו גם מערך ליום המלריה הבינ"ל

וכן פעילות לקראת ל"ג בעומר.

בפינת לחשוב כמו מדענית מתארחת אצלנו החודש ד"ר ורד בלאס, חוקרת אקולוגיה תעשייתית
וניהול סביבתי. הריאיון עימה התקיים בפורמט שונה מעט מהפורמט הרגיל שלנו והוא מבוסס על

ריאיון שהעניקה לכתב העת אקולוגיה וסביבה.

בפינת עמ"ר ברשת תמצאו הזמנה לתחרות המיועדת לבני נוער בנושא של סחר הוגן,
שמארגנת הקואליציה לקידום סחר הוגן בישראל. ואם כבר בענייני הזמנות, שימו לב גם להזמנה

להשתתפות בוועידה הארצית הראשונה בנושא חינוך ומשבר האקלים שתחול בחודש הבא.

כמו כן, מזכירים לכם להצטרף אלינו גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, קהילת המורות והמורים של זווית
בחינוך, שם עולים עדכונים לגבי פעילויות חדשות מדי שבוע.

 
שלכם ובשבילכם
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לקהילת המורות והמורים של זווית בחינוך בפייסבוק 

אם אינך רואה דוא"ל זה לחץ כאן

פעילויות ליום כדור הארץ

היומן המדעי-סביבתי שלך

22/04 - יום המלריה הבינ"ל

29/04 - ל"ג בעומר

ליומן סביבה באתר

לחשוב כמו מדענית

ד"ר ורד בלאס
 

חוקרת אקולוגיה תעשייתית וניהול סביבתי בעסקים בחוג ללימודי סביבה, בי"ס
למדעי הסביבה וכדור הארץ על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב

 מהי "אקולוגיה תעשייתית"?
"אקולוגיה תעשייתית היא תחום הבוחן באופן שיטתי את קשרי הגומלין בין זרימת חומרים ואנרגיה
ברמה מקומית, אזורית וגלובלית, תוך התייחסות לתהליכים ולשימוש במוצרים בראייה של ענפי
תעשייה שונים ושל המשק כולו. התחום מתמקד בהבנת הפוטנציאל הקיים בתעשייה להפחית
השפעות סביבתיות לאורך כל מַחזור חיי המוצרים, החל בשלב כריית חומרי הגלם, דרך ייצור
חומרים ורכיבים, הרכבת מוצרים סופיים, שינוע ומסחר, וכלה בניהול הפסולת בסוף מַחזור החיים.
צמצום ההשפעה יכול להתבטא באופנים שונים, החל בשימוש מופחת בחומרי גלם ובמשאבים
מתכלים, דרך סינרגיה וניצול תוצרי לוואי של התהליכים, וכלה בהחזרת משאבים למעגל השימוש
על-ידי יצירת מנגנון לכלכלה מַחזורית באמצעות השמשה חוזרת ומִחזור. היבט נוסף ומרכזי

בהפחתת ההשפעה קשור בשינוי דפוסי צרכנות ובקשר בין מערכות ייצור וצריכה."

איך הגעת לתחום?
"רוב חיי הצעירים חייתי בסביבה עירונית. כשהייתי קטנה מאוד עברנו לרעננה. רעננה של פעם,
שעוד הייתה מושבה, הייתה סביבה עירונית עם אתנחתא כפרית. גרנו בקצה העיר, והכול סביבנו
היה שדות כרוב וחסה, דרכם הייתי הולכת לבית הספר ולחוג הטניס. על שטחי השדות נמצא כיום

פארק רעננה ונבנו בתי מגורים."

"עם השנים תחום הסביבה עניין אותי יותר ויותר, אך רק לקראת סוף התואר הראשון בהנדסת
תעשייה וניהול הבנתי שאני רוצה לעסוק בנושאים סביבתיים. הסתכלו עליי כעל עוף מוזר – מה
הקשר בין תעשייה לסביבה?! התחושה הזו, שהדברים שאני רוצה לעשות שונים מהמקובל, ואולי

אף מקדימים את זמנם, מלווה אותי לאורך כל הדרך."

יש לך קרבה משפחתית למהנדס המים הידוע שמחה בלאס – ממקימי מקורות, נציב המים
הראשון, מיוזמי תוכנית המוביל הארצי, ומי שהמציא יחד עם בנו את שיטת ההשקיה

בטפטוף. האם הייתה לו השפעה על חייך ועל בחירותייך המקצועיות?
"שמחה היה בן הדוד של סבא שלי. הוא אחד מבני הדודים המעטים שהצליחו להגיע ארצה לפני
השואה, בניגוד לרוב המשפחה הענפה שנספתה במהלכה. שמו מלווה אותי תמיד – מעבודת
השורשים בכיתה ז’ ואף לאורך הקריירה המקצועית. עד היום אני כל פעם מגלה משהו חדש
שהאיש המדהים הזה תרם למדינה. גם סבא שלי היה מהנדס במשרד החקלאות, כך שהסיפור
של משק המים הישראלי והצורך לחסוך כל טיפה תמיד היה נוכח במשפחה. אני מתרגשת לראות
שזוכרים ומוקירים אותו, למשל במקורות ובנטפים. זה מחמם את הלב ולא מובן מאליו. זה כנראה
לא מקרה שאני מתעסקת הרבה בתחומים של פיתוח בר-קיימא ובמיזמים של חקלאות. לאחרונה
הנחיתי עבודת דוקטורט שכללה ניתוח מַחזור חיים של מערכת המים בישראל. היה מרגש מאוד
לאסוף נתונים על מערכות המים, כולל המוביל הארצי, ולשמוע שרבות מהמערכות המקוריות עדיין

מתפקדות, אף על פי שלא תוכננו להחזיק מעמד עד היום."

מה זה "ניתוח מחזור חיים"?
"ניתוח מחזור חיים (LCA - Life Cycle Analysis)  הוא כלי לכימות השפעות סביבתיות במגוון
קטגוריות השפעה ולאורך מַחזור החיים של מוצרים, שירותים ותהליכים. חברות, ארגונים
סביבתיים ומשרדי ממשלה ברחבי העולם משתמשים בכלי זה כדי להעריך את ההשפעות

הסביבתיות של חלופות שונות ולהשוות ביניהן."

האם בפועל ניתן לבצע ניתוחים מלאים ולהגיע למסקנות חד-משמעיות?
"ניתוח מַחזור חיים הוא כלי מורכב, אך הוא הכלי המתוחכם ביותר לקבלת החלטות איכותית.
בלעדיו הכול רק דיבורים באוויר. לצערי, קובעי המדיניות לא נעזרים מספיק בניתוחים כאלה
לקבלת החלטות. כדי שזה יקרה, יש צורך בהשרשת דפוסי חשיבה, בהנגשה של שיטות המחקר

ובעיקר במיזם רב-מגזרי ליצירת בסיסי נתונים מקומיים שהחוסר בהם הוא קריטי."

"הכלים רלוונטיים מאוד גם לתעשייה, ופונות אליי הרבה חברות המחפשות תשובות לשאלות
כלכליות, ולעיתים גם לשאלות סביבתיות. התעשייה, בייחוד החברות הגדולות, מושפעת מסדר
היום העולמי בשל דרישות שווקים בין-לאומיים. לדוגמה, האם ייצור ביוגָז מּפֶרֶש פרות הוא תהליך

שבאמת מועיל לסביבה?"

אז מה המסקנה – ייצור ביוגז תורם לסביבה?
"קשה לי לענות, כי התשובה קשורה להנחות היסוד של המודל ואף לשאלות אתיות. כשחברה
מייצרת ביוגז מפרש של פרות, האם היא חברה המייצרת אנרגיה או חברה המטפלת בפסולת?
האם את תהליך ייצור האנרגיה צריך להשוות לחלופות ייצור אנרגיה, או שנכון יותר להשוות בין
הפתרון שניתן לפרש הפרות לעומת פתרונות אחרים לטיפול בו, והפקת האנרגיה היא רק תועלת
אגבית? המיצוב הזה משמעותי מאוד לניתוח. ממנו תיגזר הבחירה בין גישה האומרת שפרש
הפרות הוא חומר גלם שקיים בכל מקרה, ואין מחיר סביבתי לייצור שלו (בעצם אני ‘עושה טובה’
לתעשיית הבקר והחלב שאני משתמשת בו), לבין גישה האומרת שהוא תוצר לוואי של אותה
תעשייה, ולכן לייצור שלו יש עלויות סביבתיות (כמו שיש לפחם או לאנרגיית שמש) שצריך להביא
אותן בחשבון בניתוח מַחזור החיים של ייצור ביוגז. אלה גישות שונות במהותן, התלויות בסביבה
הרגולטורית, ועד כמה יש בה ראייה מעגלית ומערכתית. ביצוע הניתוח בשתי הגישות מאפשר

לתחום את עצמנו בתוך טווח התוצאות."

בראייה כזו אולי לא תמיד כדאי להקים מפעלי מִחזור, בייחוד בישראל שהיא משק קטן.
"אכן לעיתים (רחוקות) עדיף לא למחזר. לא בכל מדינה כדאי למחזר כל חומר. זה תלוי בתשובות
לשאלות כגון: האם יש מפעל מִחזור באותה מדינה, האם עליי לשנע את הפסולת למדינה
מרוחקת, מה איכות תוצר המִחזור וכמה ממנו נגרע ומועבר להטמנה. יש צורות מדידה
המאפשרות להשוות את ההשפעה הסביבתית של חומר בתולי להשפעה של אותו חומר אך
ממוחזר. הן מאפשרות לבחון אם תהליך המִחזור באמת כדאי, ואם לא – כיצד ניתן להפוך אותו

לכזה."

"ישראל היא כלכלה קטנה מדי למִחזור של רוב החומרים. נוסף על כך, אנחנו אי של פסולת ושל
אנרגיה, ואנחנו עניים במשאבי טבע. עם זאת, אם נרתום את יכולות ההמצאה והחדשנות
הישראליות לקידום שיטות לייעול תהליכי מִחזור, כדי להפוך אותם לכדאיים בקני מידה קטנים, נוכל

להיות “אור לגויים” לכלכלות רבות אחרות."

רוצים ללמוד עוד על ניתוח מחזור חיים? קראו את הכתבה הבאה: התעריף הסביבתי של מי
הברז

מאמר שכתבה ורד לאקולוגיה וסביבה: אקולוגיה תעשייתית - התפתחות התחום ויישומים
רלוונטיים

כתבות נוספות בהן ורד מרואיינת: כלכלת הפלסטיק החדשה, המחיר שלא תראו בחשבון
הסלולרי שלכם

עמ"ר ברשת

לקראת יום סחר הוגן שיחול ב-6 במאי, הקואליציה לקידום סחר הוגן בישראל מזמינה את
בני ובנות הנוער להירשם לתחרות נושאת פרסים לקידום לקידום סחר הוגן בבתי הספר

https://www.fairtradeisrael.org/hognimberamot :קישור להרשמה

קישור לפרטי התחרות המלאים:
https://drive.google.com/file/d/1GX77k_pLgxZNixMaarbvbCjXSZAag0kH/view 

אירועים

מורות ומורים, מוזמנים להירשם לוועידה הארצית הראשונה בנושא חינוך ומשבר האקלים!

הוועידה תתקיים באופן מקוון, ביום שלישי ז' סיוון תשפ"א 18.5.2021, בין השעות -09:00
17:30

https://tinyurl.com/climatEdu :קישור לטופס ההרשמה
https://www.facebook.com/events/479195743248288 :קישור לאירוע בפייסבוק

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מכינה לכם וועידה שנתית עם הרצאות
מגוונות, מסקרנות ומרתקות, אנחנו מזמינים אתכם להכנס לאתר הוועידה ולהכיר את

המרצים האורחים 

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
http://bit.ly/2mAClf5
http://bit.ly/2mAClf5
http://bit.ly/2mAClf5
https://www.magazine.isees.org.il/?p=20684
http://bit.ly/2B1JwR5
http://bit.ly/2mAClf5
http://bit.ly/2mAClf5
http://bit.ly/2mAClf5
http://bit.ly/2B1JwR5
http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://bit.ly/2RRWhcy
https://bit.ly/2RRWhcy
https://bit.ly/2RRWhcy
https://bit.ly/3sClhkD
https://bit.ly/3sClhkD
https://bit.ly/3sClhkD
https://bit.ly/3gcZVaT
https://bit.ly/3gcZVaT
https://bit.ly/3gcZVaT
https://bit.ly/3dFBlhr
https://bit.ly/3dFBlhr
https://bit.ly/3dFBlhr
https://bit.ly/3gqMFMu
https://bit.ly/3gqMFMu
https://bit.ly/3gqMFMu
https://bit.ly/3n6sjNz
https://bit.ly/3n6sjNz
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https://bit.ly/2LgSb71
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https://bit.ly/2LgSb71
http://bit.ly/2siMAqD
https://education.zavit.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96/
http://old.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=291
https://education.zavit.org.il/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94/
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https://www.fairtradeisrael.org/hognimberamot
https://drive.google.com/file/d/1GX77k_pLgxZNixMaarbvbCjXSZAag0kH/view
https://www.fairtradeisrael.org/hognimberamot
https://tinyurl.com/climatEdu
https://www.facebook.com/events/479195743248288
https://conference.isees.org.il/
http://bit.ly/2mAClf5
http://bit.ly/2mAClf5
http://www.isees.org.il/#
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53404402EBD2F42C2690BE03F61F56173B90B95D29F255FEE7606F04B3FFA18E95307C1CD1395241FB41BFA19C57546167EC1603DE791398666F5A8923BA4C25CCD8B3D2C8E036BEE04ACA7CC5A36F3EAB7A.htm

