מדינת ישראל

סוג הבחינה :בגרות לבתי ספר על־יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשע"ו2016 ,
מספר השאלון064105 :

משרד החינוך

מדעי הסביבה

התמחות והעמקה
יחידת לימוד אחת

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה שישה נושאים ,ובכל נושא שש שאלות.

			

עמודים

שאלות

7-2
11-8
14-12
19-15
22-20
26-23

6-1
12-7
18-13
24-19
30-25
36-31

—
נושא I
נושא — II
נושא — III
נושא — IV
נושא — V
נושא — VI
		
עליך לענות על שאלות בנושא אחד.
בנושא שבחרת יש לענות על שתי השאלות הראשונות (חובה) ,ועל שלוש מבין ארבע השאלות
הנוספות באותו נושא.
מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי
המשאב מים
המשאב אוויר
פסולת מוצקה
רעש וקרינה
אתיקה וסביבה

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :אין.

ד.

הוראות מיוחדות :אין.
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות

בשאלון זה שאלות בשישה נושאים.VI-I ,
בחר בנושא אחד וענה על השאלות על פי ההנחיות.

נושא  — Iמערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי ( 100נקודות)
אם בחרת בנושא זה ,ענה על שתי השאלות ( 2-1חובה) ,ועל שלוש מן השאלות .6-3
בכל שאלה ענה על כל הסעיפים (מספר הנקודות לכל סעיף רשוּם בסופו).
ענה על שתי השאלות ( 2-1חובה).
.1

במחקר שנערך לבדיקת הבדלים בין צמחים הגדלים באזורים שונים ,נבדקו צמחים
משלושה אזורים .בכל צמח מדדו את אורך השורש ואת שטח העלים.
תוצאות המדידות מוצגות בטבלה שלפניך.
אזור
א
ב
ג

אורך השורש
(יחידות שרירותיות)
0.19
0.60
1.48

שטח העלים
(יחידות שרירותיות)
4.5
2.5
1.7
(מעובד על פי :האתר )lib.cet.ac.il

א.
		
ב.

אחד מן האזורים א ,ב ,ג הוא אזור מדבר.
איזה אזור הוא מדבר? נמק את תשובתך על פי נתונים מן הטבלה.

( 10נקודות)

בחר באחד משני האזורים שאינם אזור מדבר ,הצע גורם אביוטי שיכול לגרום להבדלים
הנראים בטבלה בין הצמחים שבאזור שבחרת לבין הצמחים שבאזור המדבר.
הסבר את תשובתך.

( 10נקודות)

		

/המשך בעמוד /3
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הסתוונית שני מינים .מין א — פורח בתחילת הסתיו ,מסוף ספטמבר עד תחילת נובמבר,
לפרח ִ
מין ב — פורח בסוף הסתיו ,מתחילת נובמבר עד סוף דצמבר.
הצוף שבפרחים מושך חרקים מאביקים.
(מעובד על פי :קשת ,א' ,יחסי גומלין בין סתוונית ירושלים וסתוונית היורה למאביקיהם,
האוניברסיטה העברית בירושלים)1996 ,

א.

סתוונית ממין א וסתוונית ממין ב גדלות באותו בית גידול ,ועל אף זאת אין ביניהן תחרות.
הצע הסבר לכך.

ב.

( 10נקודות)

מה הם יחסי הגומלין בין החרקים ובין צמחי הסתוונית? הסבר את התפקיד של
כל אחד מן השותפים ביחסי הגומלין.

ג.

( 10נקודות)

חוקרים רוצים לבדוק את הקשר בין גודל הפרח בצמחי הסתוונית ובין
מספר הביקורים של חרקים בפרח.

		

תכנן את המחקר על פי התת־סעיפים ( )4(-)1שלפניך.
( )1נסח את שאלת המחקר.
( )2מהו המשתנה הבלתי תלוי?
( )3מהו המשתנה התלוי?
( )4ציין שני גורמים שיש לשמור עליהם קבועים במהלך המחקר,
ולכל אחד מהם הסבר מה צפוי להתרחש אם גורם זה לא יישמר קבוע.
( 15נקודות)
/המשך בעמוד /4
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ענה על שלוש מן השאלות ( 6-3לכל שאלה —  15נקודות).
.3

הגדל בכרמל ופורח בסוף החורף .בדרך כלל הוא גדל מתחת לעצי חורש.
שושן צחור הוא צמח ֵ
במחקר שנערך בכרמל ונמשך שלוש שנים נספרו הפרטים של שושן צחור בשלושה מקומות,
שנבדלו זה מזה במידת הגיזום של עצי החורש :במידת גיזום מעטה — החורש נשאר סבוך,
ובמידת גיזום רבה — נשארו מעט ענפים על העצים.
תוצאות המחקר מוצגות בטבלה שלפניך.
מספר הפרטים של שושן צחור בחורש
מידת הגיזום
של העצים

מועטה

השנה
2001
2002
2003

		
ב.
		

6

34

110

50

92

(מעובד על פי :בוכניק ,כ' ,השפעת גיזום חורש במרומי הכרמל על פריחת השושן הצחור,
מרכז אקולוגי כרמל)2005 ,



א.

4

32

72

7



בינונית

רבה

על פי הטבלה ,מהו הקשר בין מידת הגיזום של עצי החורש ובין מספר הפרטים של
שושן צחור?

( 4נקודות)

הצע הסבר להבדלים במספר הפרטים של שושן צחור:
( )1בין מידות הגיזום השונות.
( )2בין השנים השונות.
( 7נקודות)

ג.
		

במקומות שונים נמצא שרעייה של צאן בחורש מסייעת להגדלת מגוון המינים בחורש.
הצע הסבר לכך.

( 4נקודות)

/המשך בעמוד /5
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בגרף שלפניך מוצגים השינויים הדמוגרפיים שמתרחשים עם הזמן באוכלוסיית בני אדם ,על פי
תאוריית המעבר הדמוגרפי.
מקרא:
שיעור ילודה
שיעור תמותה

שיעור הילודה/התמותה
)מספר לידות/מיתות
לאלף תושבים לשנה(
40
30
20
10

הזמן

שלב 4

שלב 3

שלב 2

שלב 1

0

	)מעובד על פי(http://www.marathon.uwc.edu/geography/Demotrans/demtran.htm :

א.

כתוב סיבה אחת להפרש בין הנתונים של גרף הילודה לבין הנתונים של גרף התמותה
בכל אחד מארבעת השלבים של המעבר הדמוגרפי (סך הכל — ארבע סיבות) 10( .נקודות)

ב.

קבע באיזה שלב מארבעת השלבים של המעבר הדמוגרפי נמצאות היום מדינות מפותחות.
נמק את קביעתך.

( 5נקודות)
/המשך בעמוד /6
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בגרף שלפניך מוצגים השינויים במספר המינים ובביומסה במהלך סוקסציה משנית,
בחלקה מסוימת ,באזור ממוזג ,במשך  160שנה.
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(מעובד על פי)Whittaker, R. H., Communities and Ecosystems, Macmillan, 1970 :

א.

מהי סוקצסיה ,ומהי סוקצסיה משנית?

ב.

( )1תאר על פי הגרף את השינויים שחלו במספר המינים ובביומסה

		

( 6נקודות)

במהלך הסוקצסיה ַ ּב ֶחלְ ָקה.

( )2הצע הסבר לשינויים אלה.
( 9נקודות)

/המשך בעמוד /7
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בטבלה שלפניך מוצגים נתונים על גידולי פלפל שטופלו בהדברה בשתי דרכים :בהדברה משולבת

ובהדברה כימית.
		
הדברה משולבת

הדברה כימית

אחוז מן התוצרת החקלאית שנמצאו בה
שאריות כימיות של חומרי הדברה
()%
מספר ריסוסים ממוצע בעונה

6

27

6

24

המתנה לקטיף לאחר סיום ההדברה
ימי ְ

3

47

1803

1470

עלות ההדברה בעונת גידול
(שקלים/דונם)

(מעובד על פי :בר ד' ,השוואת שיטות הדברה :הדברה כימית מול הדברה משולבת,
פיתוח מוצרים ,ביו בי)26/2/2013 ,

( 4נקודות)

א.

מהי הדברה משולבת?

ב.

יש חקלאים שמתנגדים להדברה משולבת.

		

( )1על פי נתונים מן הטבלה ,מדוע חקלאים אלה מתנגדים להדברה משולבת?

		

( )2על פי נתונים מן הטבלה ,כתוב שני נימוקים שיכולים לשכנע את החקלאים לבחור

			
		
		
		

בהדברה משולבת.

( )3בחר באחד מן הנימוקים שכתבת ,שקשור להשפעת ההדברה על הסביבה או על
בריאות האדם .תאר את ההשפעה הזו.
( 11נקודות)
/המשך בעמוד /8
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-8נושא  — IIהמשאב מים ( 100נקודות)

אם בחרת בנושא זה ,ענה על שתי השאלות ( 8-7חובה) ,ועל שלוש מן השאלות .12-9
בכל שאלה ענה על כל הסעיפים (מספר הנקודות לכל סעיף רשוּם בסופו).
ענה על שתי השאלות ( 8-7חובה).
.7

א.

בטיהור שפכים ,מהו טיפול שלישוני?

ב.

הסבר מדוע לא מטפלים בכל השפכים בטיפול שלישוני.

ג.

במכון לטיהור שפכים החליטו להוסיף לתהליך הטיפול בשפכים טיפול שלישוני.

		

( 8נקודות)
( 7נקודות)

חוקרים במכון רצו לבדוק איזו מבין שלוש שיטות לטיפול שלישוני יעילה יותר לקבלת מים
באיכות טובה להשקיית ירקות למאכל.

		

עליך לתכנן ניסוי לבדיקת היעילות של שלוש השיטות לטיפול שלישוני.
תכנן את הניסוי על פי התת־הסעיפים ( )4(-)1שלפניך.

		

( )1מהו המשתנה הבלתי תלוי?

		

( )2מהו המשתנה התלוי?

		

( )3החוקרים קבעו שבכל אחת מן השיטות יש לבדוק  20דגימות מים .הסבר מה
			 החשיבות בכך.

		

( )4ציין שני גורמים שיש לשמור עליהם קבועים במהלך הניסוי,

			
		

ולכל אחד מהם הסבר מה צפוי להתרחש אם גורם זה לא יישמר קבוע.

( 15נקודות)

/המשך בעמוד /9
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בגרף שלפניך מוצגים השינויים (ב־  ) o Cמן הטמפרטורה הממוצעת של מי הים באזור מסוים
בעולם ,בשנים . 2006-1978
הטמפרטורה הממוצעת מוצגת בנקודה .0
השינויים
בטמפרטורה
)( o C
4
2
0

השנה

2006

א.

2002

1998

1994

)מעובד על פי(seas.harvard.edu :

( )1באילו שנים התרחשו השינויים הגדולים ביותר מן הטמפרטורה הממוצעת?

		

( )2הצע הסבר אחד לשינויים אלה.

		

( 15נקודות)

ב.

1990

1986

1982

-2
1978

ציין שתי השפעות שיכולות להיות לשינויים מן הטמפרטורה הממוצעת של מי הים על
המערכת האקולוגית הימית.

( 10נקודות)
/המשך בעמוד /10
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ענה על שלוש מן השאלות ( 12-9לכל שאלה —  15נקודות).
.9

המרביים (המקסימליים) המותרים של שני חומרים
בטבלה שלפניך מוצגים הריכוזים ְ
במי שתייה ,על פי התקן לאיכות של מי השתייה.
השימוש

הריכוז המרבי המותר
(מיקרוגרם/ליטר)

החומר
כספית

מתכת כבדה בשימוש תעשייתי

1.0

אתילן די ברומיד

חומר הדברה כימי

0.05

(מעובד על פי :ש' קלצ'קו ואחרים ,יש לנו רק כדור ארץ אחד ,המשאב מים ,מלמ ,תל ,בא ,2014 ,עמ' )106

א.

מהו תקן לאיכות מים? ( 4נקודות)

ב.

הסבר את ההבדל בין הריכוז המרבי המותר של שני החומרים.

ג.

בחר באחד מן החומרים המוצגים בטבלה ,וציין השפעה אחת שלו על הסביבה או על אדם.

( 6נקודות)

( 5נקודות)
 .10זיהום במי נחלים נמדד בכמה מדדים ,ובהם :כמות הפחמן האורגני ,כמות החנקן ,כמות הזרחן.
בשנים  2008-1994ירדו במידה ניכרת עומסי המזהמים ב־  12נחלים בישראל.
(מעובד על פי :ד"א שפירא ,אגף מים ונחלים ,המשרד להגנת הסביבה)
						
א.

הצע הסבר אחד לירידה הניכרת במידת הזיהום של הנחלים בישראל.
( 3נקודות)

ב.

בחר בשניים מן החומרים המוזכרים בפתיח לשאלה .לכל אחד מהם ציין מקור אחד שממנו
הוא יכול להגיע לנחל (יכול להיות אותו מקור לשני החומרים).

		
ג.

( 6נקודות)
אחת התוצאות האפשריות של זיהום מים היא עלייה בעכירות המים.

		

( )1מהי עכירות?

		

( )2הסבר כיצד עלייה בעכירות המים משפיעה על המערכת האקולוגית במים.

		

( 6נקודות)
/המשך בעמוד /11
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 - 11 .11א.

( )1מהו התהליך המתבצע בהתפלת מי ים?

		

( )2ציין את שני התוצרים של התפלה.

		

( )3ציין בעיה אחת לסביבה שנגרמת מן ההתפלה.

		

( 9נקודות)

ב.

בין מדינות יש הבדלים בהיקף השימוש בהתפלה .הצע שני גורמים להבדלים אלה.
( 6נקודות)

 .12בגרף שלפניך מוצגים מספר המתקנים לטיהור שפכים בישראל ,וכמויות המים שטופלו בהם
בשנים .2003-1992
מספרי מתקני
הטיהור
40

כמות השפכים
)מלמ”ק/שנה(

מקרא:
שפכים
מתקני טיהור

350

35

300

30

250

25

200

20

150

15

100

10

50

5
0

השנה

0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(מעובד על פי)www/amalnet.k12.ilqSustainability :

( 5נקודות)

א.

מה הן המגמות הנראות בגרף?

ב.

הצע הסבר אחד לכל אחת מהמגמות הנראות בגרף.

ג.

תאר דרך אחת לטיהור שפכים.

( 6נקודות)

( 4נקודות)
/המשך בעמוד /12
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נושא  — IIIהמשאב אוויר ( 100נקודות)
אם בחרת בנושא זה ,ענה על שתי השאלות ( 14-13חובה) ,ועל שלוש מן השאלות .18-15
בכל שאלה ענה על כל הסעיפים (מספר הנקודות לכל סעיף רשוּם בסופו).
ענה על שתי השאלות ( 14-13חובה).
 .13א.

ציין תהליך אחד שבו מתווסף פחמן דו־חמצני לאטמוספרה ,ותהליך אחד שבו מסולק
פחמן דו־חמצני מן האטמוספרה.

ב.

( 9נקודות)

יש תהליכים שבהם פחמן דו־חמצני מסולק מן האטמוספרה ,אך על אף זאת כיום
מצטבר באטמוספרה פחמן דו־חמצני .הסבר מדוע 9( .נקודות)

ג.

לפחמן דו־חמצני נקבעים יעדי פליטה אבל לא נקבעים תקני סביבה .הסבר מדוע.
( 7נקודות)

ד.

בעקבות התמוססות של פחמן דו־חמצני במי הימים והאוקיינוסים עולה רמת החומציות
של המים.
עליך לתכנן ניסוי שיבדוק את ההשפעה של ריכוזים שונים של פחמן דו־חמצני באוויר על

		

רמת החומציות של המים שבאים במגע עם האוויר.
		

תכנן את הניסוי על פי התת־סעיפים ( )4(-)1שלפניך.

		

( )1נסח השערת מחקר לניסוי.

		

( )2מהו המשתנה הבלתי תלוי?

		

( )3מהו המשתנה התלוי?

		

( )4ציין שני גורמים שיש לשמור עליהם קבועים במהלך הניסוי ,ולכל אחד מהם הסבר

		

מה עשוי להתרחש אם גורם זה לא יישמר קבוע.

		

( 15נקודות)

 .14א.

הסבר מה הן עלויות חיצוניות של זיהום אוויר.

( 5נקודות)

ב.

כתוב שתי דוגמאות לעלויות חיצוניות של זיהום אויר.

( 5נקודות)

ג.

הסבר מדוע העלויות החיצוניות הן מדד להערכה כלכלית של נזקי זיהום.

( 5נקודות)

/המשך בעמוד /13
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ענה על שלוש מן השאלות ( 18-15לכל שאלה —  15נקודות).
 .15חוקרים מדדו את כמויות המזהמים שנפלטו משני כלי רכב שנסעו יחד במשך אותו זמן ובאותה
מהירות לאורך  1ק"מ .לאחד מכלי הרכב יש מנוע בנזין ,ולאחר — מנוע דיזל .תוצאות המדידות
מוצגות בטבלה שלפניך.

סוג המנוע
המזהם
פחמן חד־חמצני
תחמוצות חנקן
חלקיקים

כמות המזהם שנפלטה מכלי הרכב
(גרם/ק"מ)
דיזל
בנזין
1.1

0.05

0.1

0.9

1.5

0.2

(מעובד על פי :אתר המשרד להגנת הסביבה)

א.
ב.

בחר בשני מזהמים המוצגים בטבלה ,והסבר את ההבדלים בין הכמויות שלהם שנפלטו
( 8נקודות)
		
משני כלי הרכב.
לכל אחד מן המזהמים שבחרת בסעיף א ,ציין השפעה שלילית אחת שלו על האדם או
על הסביבה 7( .נקודות)

 .16בתרשים שלפניך מתוארת ההיווצרות של אפקט החממה.
שמש

פני כדור הארץ
א.
ב.
ג.

( 4נקודות)
היעזר בתרשים והסבר כיצד נוצר אפקט החממה.
אפקט החממה חיוני לקיום החיים על פני כדור הארץ .הסבר מדוע.
( 4נקודות)
( )1ציין שלוש פעולות שאפשר לנקוט כדי לצמצם את ההתגברות של אפקט החממה.
( )2הסבר כיצד כל אחת מן הפעולות שציינת מצמצמת את ההתגברות של אפקט החממה.
( 7נקודות)
/המשך בעמוד /14
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 .17תסקיר השפעה על הסביבה הוא סקר לבדיקת ההשפעה של פרויקט מתוכנן ,למשל הקמת מפעל
חדש ,על הסביבה .התסקיר נועד לסייע למוסדות התכנון והבנייה בתהליך קבלת ההחלטות.
א .הסבר כיצד אפשר להעריך את רמת הזיהום שיגרום מפעל חדש ,אם יוקם 7( .נקודות)
ב .תסקיר שנעשה לקראת הקמת מפעל חדש בסמוך לשכונת מגורים מצא כי המזהמים
מתקן הסביבה של האוויר בשכונת
שייפלטו מהמפעל יגרמו לזיהום אוויר ברמה של ֶ 95%
המגורים.
עורכי התסקיר המליצו שלא להקים את המפעל במיקום המוצע.
		
כתוב נימוק אחד שעורכי התסקיר יכולים להציג לביסוס המלצתם 8( .נקודות)
		
 .18א )1( .מהו "מזהם ראשוני" ומהו "מזהם שניוני"?
( )2האם הגז אוזון בסמוך לפני הקרקע הוא מזהם ראשוני או מזהם שניוני?
		
הסבר את תשובתך.
		
( 6נקודות)
		
ב .בגרף שלפניך מוצגים ריכוזים שנתיים של הגז אוזון סמוך לפני הקרקע בעיר גדולה ,ובאזור
כפרי הקרוב לעיר זאת ,בשנים .2012-2006
מקרא:
אזור כפרי
עיר גדולה

ריכוז הגז אוזון
)מק”ג/מ”ק(
120
100
80
60
40
20

השנה

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(מעובד על פי :ל' קורדובה ביז'נר ,
מגמות ניטור איכות אוויר בין השנים  ,2012-2001המשרד להגנת הסביבה)

ג.

( )1תאר את הנתונים המוצגים בגרף.
( )2הצע הסבר לנתונים המוצגים בגרף.
( 6נקודות)
הצע דרך אחת להפחתת הריכוז של הגז אוזון סמוך לפני הקרקע.

( 3נקודות)
/המשך בעמוד /15
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 - 15נושא  — IVפסולת מוצקה ( 100נקודות)

אם בחרת בנושא זה ,ענה על שתי השאלות ( 20-19חובה) ,ועל שלוש מן השאלות .24-21
בכל שאלה ענה על כל הסעיפים (מספר הנקודות לכל סעיף רשוּם בסופו).
ענה על שתי השאלות ( 20-19חובה).
 .19לפניך תרשים של דרכים לטיפול בפסולת ,מן הדרך הידידותית ביותר לסביבה (בראש התרשים)
עד הדרך הידידותיות פחות לסביבה (בתחתית התרשים).
מניעה והפחתה
שימוש חוזר
ִמחזור
התמרה
הטמנה

(מעובד על פי)Waste Green — Economy Waste , 2011 :

א.

העתק מן התרשים למחברתך את דרכי הטיפול שאפשר באמצעותן לטפל בבקבוקי זכוכית,
ולכל אחת מהן הסבר כיצד אפשר לעשות זאת.

ב.

( 8נקודות)

על פי התרשים ִמחזור ידידותי לסביבה יותר מהתמרה .אך יש הטוענים שהתמרה ידידותית
ממחזור .הצע נימוק אחד התומך בטענה זו.
לסביבה יותר ִ

ג.

( 6נקודות)

האם כיום ייתכן שלא
תישאר כלל פסולת להטמנה? נמק את תשובתך 6( .נקודות)
ֵ

/המשך בעמוד /16
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ערמת קומפוסט בסוף תהליך הקומפוסטציה (לאחר כשלושה חודשים) קטן
משקלה של ֵ

		

בממוצע ב־  50%מן המשקל של החומרים שהקומפוסט נוצר מהם.
( )1הצע הסבר לעובדה המוצגת בפתיח לשאלה.
( )2הכינו קומפוסט מפסולת מטבח ומגֶ זֶ ם (פסולת של ענפים לאחר גיזום צמחים
בגינות ובחקלאות) .משקלו של הקומפוסט שנוצר כעבור שלושה חודשים היה קטן רק
ב־  30%מן המשקל של החומרים שהוא נוצר מהם.
הצע הסבר להבדל בין הירידה במשקל של קומפוסט זה לבין הירידה הממוצעת
בתהליך קומפוסטציה.
( 12נקודות)
ב.
		
ג.

לעתים משתמשים בגזם לכיסוי הקרקע בגינות או בחקלאות.
כתוב יתרון אחד לסביבה בשימוש זה.

( 8נקודות)

משטח הקרקע המכוסה בגזם יש השפעה על צמיחת הצמחים הגדלים בה.
לאחוז ׁ ֶ
עליך לתכנן ניסוי לבדיקת ההשפעה של האחוז משטח הקרקע המכוסה בגזם על צמיחה של 		
צמחי נוי בגן ציבורי.

		

תכנן את הניסוי על פי התת־סעיפים ( )4(-)1שלפניך.

		

( )1נסח שאלת מחקר לניסוי.

		

( )2מהו המשתנה הבלתי תלוי?

		

( )3מהו המשתנה התלוי?

		

( )4ציין שני גורמים שיש לשמור עליהם קבועים במהלך הניסוי ,ולכל אחד מהם הסבר

		
		

מה עשוי להתרחש אם גורם זה לא יישמר קבוע.
( 15נקודות)

/המשך בעמוד /17
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ענה על שלוש מן השאלות ( 24-21לכל שאלה —  15נקודות).
 .21כאשר יצרן מתכנן לייצר מוצר ,הוא בוחר בחומרים המתאימים ביותר לשימוש שהמוצר נועד לו.
למשל כאשר המוצר הוא כוס לשתייה ,יבחרו לייצרה מחומרים שאינם מעבירים מים.
יש הטוענים כי אין בכך די ,ומציעים גישה שלפיה על היצרנים לכלול בשיקוליהם גם את מה שיקרה
לחומרים שמהם המוצר עשוי כאשר הוא יתבלה וייהפך לפסולת.
א.

הסבר כיצד ייצוּר מוצרים לפי גישה זו יכול לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת או את
הנזקים ממנה.

( 6נקודות)
( 5נקודות)

ב.

כתוב קושי אחד ליישם גישה זו.

ג.

יש מתנגדים לגישה זו .הם טוענים שהיא עלולה להגביר את הצריכה ,וכך על אף שכמות
הפסולת הנוצרת מכל מוצר תקטן ,סך כל כמות הפסולת הנוצרת תגדל .הסבר טענה זו.
( 4נקודות)

 .22בעשורים האחרונים אנשים רוכשים לעתים קרובות מכשירי חשמל חדשים כגון מחשבים,
מדפסות ,מכונות כביסה .הסיבות לכך הן שהמכשירים מתקלקלים מהר יחסית ,עלות התיקונים
גבוהה והיצרנים מציעים למכירה מכשירים חדישים ומשוכללים יותר.
א.

ציין בעיה סביבתית אחת שנגרמת מתופעה זו.

ב.

לאחרונה הוצעה שיטה חלופית :היצרנים ישכירו את המכשירים לצרכנים תמורת תשלום

( 5נקודות)

חודשי ,ויתחייבו לתחזק את המכשירים בבתי הלקוחות במשך כל תקופת השכירות.
( )1הסבר כיצד שיטה זו יכולה לסייע לצמצום הבעיה הסביבתית שציינת בתשובתך על
סעיף א.
( )2מבחינה כלכלית ,מה נדרש כדי ששיטה זו תתקבל ותי ּו ַׂשם בהיקף נרחב?
( 10נקודות)

/המשך בעמוד /18
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 .23תוצר לאומי גולמי (תל"ג) הוא מדד מקובל להערכת מצבה הכלכלי של מדינה .ככל שהערך שלו
גבוה יותר ,מצבה הכלכלי של המדינה טוב יותר.
בגרף שלפניך מוצג הקשר בין התל"ג של מדינות שונות ובין כמות הפסולת לנפש הנוצרת בהן.
כמות פסולת
)ק”ג/נפש(
ארה”ב

אירלנד
ישראל
דנמרק בריטניה הולנד
גרמניה
אוסטריה
צרפת
איטליה

יפן

בלגיה
פינלנד
אוסטרליה
קנדה

קוריאה

ניו-זילנד

מקסיקו

ברזיל

צ’כיה
פולין

ארגנטינה

התל”ג
)דולר/נפש/שנה(

סין

0

0

(מעובד על פי)Waste Green — Economy Waste, 2011 :

( 9נקודות)

א.

מהי המגמה הנראית בגרף? הצע הסבר למגמה זו.

ב.

כתוב שתי סיבות אפשריות להבדל בין ארצות הברית לבין יפן בכמות הפסולת לנפש.
( 6נקודות)
/המשך בעמוד /19

מדעי הסביבה ,התמחות והעמקה ,קיץ תשע"ו,
מס' 064105

- 19 -

 .24המפעל היחיד בארץ המטפל בפסולת מסוכנת נמצא בדרום המדינה .פסולת מסוכנת מובלת
למפעל זה מכל חלקי המדינה.
א.

ציין שלושה סוגים של פסולת מסוכנת ,ובעבור כל אחד מהם כתוב סיכון אחד שהוא
עלול לגרום.

ב.

( 5נקודות)

על פי החוק ,חובה לסמן על משאיות המובילות פסולת מסוכנת את סוג החומר שהן
מובילות .הסבר מדוע.

ג.

( 4נקודות)

בגרף שלפניך מוצגות הכמויות של הפסולת המסוכנת שהועברו למפעל בשנים אחדות.

כמות הפסולת
המסוכנת
)אלף טון(
120
100
80
60
40
20

השנה

2013

2010

2005

2000

1995

0

(מעובד על פי :המשרד להגנת הסביבה ,שנתון סטטיסטי )2015

( )1תאר את המגמה הנראית בגרף.
( )2הצע הסבר אחד למגמה זו.
( 6נקודות)
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 - 20נושא  — Vרעש וקרינה ( 100נקודות)

אם בחרת בנושא זה ,ענה על שתי השאלות ( 26-25חובה) ,ועל שלוש מן השאלות .30-27
בכל שאלה ענה על כל הסעיפים (מספר הנקודות לכל סעיף רשוּם בסופו).
ענה על שתי השאלות ( 26-25חובה).
 .25בגרף שלפניך מוצג הקשר בין הגובה של מחסום בפני רעש לבין מידת הפחתת הרעש שלו
בתדירויות קול שונות.
מידת הפחתת הרעש
)דציבל(

מקרא :גובה המחסום
 6מטר
 3.5מטר
 2.5מטר

25
20
15
10
5

תדירות הקול
)(Hz

2000

1000

500

250

125

63

0

(מעובד על פי :יש לנו רק כדור ארץ אחד ,רעש ,עמ' )30

א.

כתוב שתי מסקנות שאפשר להסיק מן הגרף.

( 10נקודות)

( 10נקודות)
ב .הסבר כיצד המחסום מפחית את מידת הרעש.
ג .ביישוב מסוים עומדים לבנות שכונת מגורים בסמוך לכביש ראשי.
כדי להפחית את הרעש מן הכביש ,הוצע לנטוע עצים בין הכביש לשכונה.
עליך לתכנן ניסוי לבדיקת התועלת של עצים להפחתת רעש.
		
תכנן את הניסוי על פי התת־סעיפים ( )4(-)1שלפניך.
		
( )1נסח שאלת מחקר לניסוי.
		
( )2מהו המשתנה הבלתי תלוי?
		
( )3מהו המשתנה התלוי ,וכיצד תמדוד אותו?
		
( )4ציין שני גורמים שיש לשמור עליהם קבועים במהלך הניסוי ,ולכל אחד מהם הסבר
		
מה עשוי להתרחש אם גורם זה לא יישמר קבוע.
			
( 15נקודות)
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הסבר את המושגים :אורך גל ,תדירות 8( .נקודות)
( 6נקודות)

ב.

מהי קרינה אולטרה סגולה ומהי קרינה אינפרה אדומה?

ג.

איזו קרינה ,אולטרה סגולה או אינפרה אדומה ,עלולה לגרום נזק לגוף האדם שנחשף לה?
הסבר מדוע 6( .נקודות)

ענה על שלוש מן השאלות ( 30-27לכל שאלה —  15נקודות).
 .27א.

מה ההבדל בין קרינת אלפא לבין קרינת גמא?

( 5נקודות)

ב.

ציין נזק אחד שקרינה רדיואקטיבית יכולה לגרום ליצורים חיים 5( .נקודות)

ג.

מדוע קרינה רדיואקטיבית היא קרינה מייננת?

( 5נקודות)

 .28בין מדענים יש ויכוח בנוגע לנזקים אפשריים מקרינה בלתי מייננת.
א.

ציין נזק אחד שחוקרים משערים שקרינה בלתי מייננת גורמת לבני אדם שנחשפים לה.
( 7נקודות)

ב.

בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת הוצע להחמיר את התקנות להגנה מפני קרינה
מאנטנות סלולריות .בוועדה התנהל ויכוח בין חברי כנסת התומכים בתקנות מחמירות
(על אף העלות הכספית הגבוהה שתוטל על חברות הסלולר) ,ובין חברי כנסת הטוענים
שבינתיים אין צורך להחמיר את התקנות הקיימות ,עד שהנזקים יוכחו מדעית.

		
		

על איזה עיקרון מסתמכים חברי הכנסת התומכים בתקנות מחמירות כבר עכשיו?
הסבר את העיקרון.

( 8נקודות)

בקרבת שדות תעופה סובלים מרעש הנגרם ממטוסים.
 .29אנשים המתגוררים ִ
א.

רעש הנגרם ממטוסים עלול להפריע יותר מאשר רעש הנגרם מכלי רכב .הצע הסבר אחד לכך.
( 4נקודות)

ב.

הסבר מהו תקן פליטה ומהו תקן סביבה בנוגע לרעש הנגרם ממטוסים 5( .נקודות)

ג.

ציין אמצעי אחד להפחתה במקור של רעש הנגרם ממטוסים,
ואמצעי אחד להגנה על קולט הרעש.

( 6נקודות)
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 .30במפעל מסוים עובדים במשמרות של  8שעות .באולם המכונות יש רעש קבוע בעוצמה של
 75דציבל.
הנהלת המפעל רוצה להרחיב את אולם המכונות .בעקבות זאת תעלה עוצמת הרעש הקבוע
באולם המכונות ל־  87דציבל.
בטבלה שלפניך מוצגים התקנים לחשיפה מרבית מותרת לרעש ברמות שונות.
מפלס הרעש

תקן למשך החשיפה המרבי המותר

()dB
82
85
88
91
97

106
115

מעל 115

16

שעות

8

שעות

שעות
4
שעות
2
דקות
30
דקות
3.7
שניות
30
החשיפה אסורה כלל
(מעובד על פי :יש לנו רק כדור ארץ אחד ,רעש ,עמ' )69

א.

על פי הנתונים בטבלה ,בעלייה במפלס הרעש מ־  82ל־  91דציבל — בכל עלייה

		

קטן פי  . 2הצע הסבר אחד לכך.
התקן למשך החשיפה המותר ֵ
ב־  3דציבלֶ ,

ב.

( 5נקודות)

( )1על פי הנתונים בטבלה ,האם המפעל בתנאים הנוכחיים (לפני ההרחבה המוצעת)
עומד בתקנים? נמק את תשובתך.

		
		
			
		

( )2האם לאחר ההרחבה המפעל יעמוד בתקנים? אם כן — הסבר את תשובתך.
אם לא — כתוב איזה שינוי אפשר לעשות בעבודה במפעל כדי שהמפעל
יעמוד בתקנים.
( 10נקודות)
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 - 23נושא  — VIאתיקה וסביבה ( 100נקודות)

אם בחרת בנושא זה ,ענה על שתי השאלות ( 32-31חובה) ,ועל שלוש מן השאלות .36-33
בכל שאלה ענה על כל הסעיפים (מספר הנקודות לכל סעיף רשוּם בסופו).
ענה על שתי השאלות ( 32-31חובה).
 .31בשנות התשעים של המאה העשרים בחנו בארצות הברית חלופות למיקום של אתר לטיפול
בפסולת גרעינית .בתהליך בחירת האתר היו ארבעה שלבים .בשלב הראשון נבחנו  78אתרים,
ובכל שלב שלאחר מכן הצטמצם מספר האתרים האפשריים ,עד שבשלב האחרון נבחר האתר
המתאים.
בעמודה השמאלית בגרף שלפניך מוצג שיעור האוכלוסייה ברמה סוציו־אקונומית גבוהה
ושיעור האוכלוסייה ברמה סוציו־אקונומית נמוכה מכלל האוכלוסייה בארצות הברית.
העמודות האחרות בגרף מציגות לכל שלב בבחירת האתר את השיעור הממוצע של אוכלוסייה
ברמה סוציו־אקונומית גבוהה ואת השיעור הממוצע של אוכלוסייה ברמה סוציו־אקונומית נמוכה
שמתגוררים בסמוך לאתרים המוצעים.
מקרא:
רמה סוציו-אקונומית גבוהה
רמה סוציו-אקונומית נמוכה

האחוז באוכלוסייה
)(%
100
80
60
40
20

החלופה
שנבחרה

שלב שלישי
 6אתרים

שלב שני
 37אתרים

שלב ראשון כלל אוכלוסיית
 78אתרים ארצות הברית

0

(מעובד על פי :א' דה־שליט ,אדום-ירוק — דמוקרטיה ,צדק ואיכות סביבה ,הוצאת בבל)2004 ,

( 10נקודות)

א.

תאר את הנתונים המוצגים בגרף.

ב.

על איזו תופעה מעידים הנתונים שבגרף? הסבר את תשובתך 15( .נקודות)
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 .32בשנים האחרונות התגלו מול חופי ישראל שדות גז טבעי .את הגז גילו יזמים שקיבלו מן הממשלה
זיכיונות לחיפוש הגז ולהפקתו .יש הסבורים שראוי שהממשלה תעביר לבעלותה את שדות הגז,
מכיוון שלציבור יש אינטרסים אחרים מאלה שיש ליזמים.
(מעובד על פי :ס' פלוצקר ,להלאים את לוויתן ,ידיעות אחרונות)2/1/2011 ,

א.

כתוב אינטרס אחד של הציבור ואינטרס אחד של היזמים ,שיכולים להיות מנוגדים זה לזה.
( 15נקודות)

ב.

במהלך הפקת גז בים עלול הגז לדלוף למים .חוקרים ביקשו לבדוק את הקשר
שבין הריכוז של גז טבעי במי ים לבין גודלה של אוכלוסיית היצורים החיים במי הים.
לשם כך הם מילאו ְמכלים במי ים ובהם יצורים חיים ,ולכל מכל הזרימו גז טבעי בריכוז אחר.

		

( )1נסח שאלת מחקר לניסוי.

		

( )2מהו המשתנה הבלתי תלוי?

		

( )3מהי הבקרה בניסוי?

		

( )4ציין שני גורמים שיש לשמור עליהם קבועים במהלך הניסוי ,ולכל אחד מהם הסבר

		
		

מה עשוי להתרחש אם גורם זה לא יישמר קבוע.
( 15נקודות)
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ענה על שלוש מן השאלות ( 36-33לכל שאלה —  15נקודות).
 .33לפניך שתי טענות בעד טבעונות (הימנעות מאכילת מוצרים מן החי).
טענה א — ראוי להיות טבעוני כי בגידול של בעלי חיים לשם תזונת האדם נגרם להם לסבל רב.
טענה ב — ראוי להיות טבעוני כי הגידול של בעלי חיים לשם תזונת האדם צורך משאבים רבים.
א.

קבע לאיזו גישה משלוש הגישות של אתיקה סביבתית — אנתרופוצנטרית ,ביוצנטרית,
אקוצנטרית — אפשר לשייך כל אחת מן הטענות.
הסבר את קביעותיך 7( .נקודות)

ב.

בתרשימים שלפניך מוצגות פירמידת האנרגיה של אדם טבעוני ופירמידת האנרגיה של
אדם אוכל בשר (קנה המידה של התרשימים אינו מדויק).

		

בני אדם
בני אדם

ּ ָפרות

צמחים

צמחים

אדם טבעוני

אדם אוכל בשר

		

הסבר על פי התרשימים מדוע נדרשים משאבים רבים יותר להזנת בני אדם במזון מן החי.

		

( 8נקודות)

 .34כלכלנים מציעים להיעזר בהערכת עלות-תועלת כדי להכריע בדילמות סביבתיות.
א.

הסבר מהי הערכת עלות-תועלת ,והסבר כיצד אפשר להיעזר בה כדי להכריע בדילמות
סביבתיות 6( .נקודות)

ב.

כתוב יתרון אחד וחיסרון אחד לשימוש בהערכת עלות-תועלת כדי להכריע בין חלופות
שונות בדילמות סביבתיות.
הבא דוגמה לחיסרון אחד 9( .נקודות)
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 .35בפיתוח בר־קיימא שואפים לממש בו בזמן שלוש מטרות :פיתוח כלכלי ,הוגנות חברתית
ושמירה על הסביבה .מטרות אלה לעתים מתנגשות זו בזו ,ולעתים תומכות זו בזו.
( 8נקודות)

א.

הסבר כיצד פיתוח כלכלי יכול לפגוע בסביבה .לווה את תשובתך בדוגמה.

ב.

הסבר כיצד פיתוח כלכלי יכול לסייע לשמירה על הסביבה .לווה את תשובתך בדוגמה.
( 7נקודות)

 .36בעיות סביבתיות רבות נוצרות בגלל פעולות הפוגעות בסביבה .בעיות אלה יכולות להצטמצם אם
עלויות חיצוניות הנוצרות מפעולות אלה נהפכות לעלויות פנימיות.
א.

( )1הסבר מהי עלות חיצונית ,והבא דוגמה לעלות כזאת.

		

( )2הסבר מהי עלות פנימית ,והבא דוגמה לעלות כזאת.

		

( 8נקודות)

ב.

( )1הסבר כיצד אפשר להפוך עלות חיצונית לעלות פנימית.
( )2הסבר מדוע כאשר עלות חיצונית נהפכת לעלות פנימית ,בעיות סביבתיות יכולות
להצטמצם .לווה את תשובתך בדוגמה.

		

( 7נקודות)

		

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

