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העצום  השפע  על  נחשוב  אם  די  לדמיין.  התקשו  הקודמים 

מוצרים  ועל  בקניון  ביקור  בעת  פוגשים  שאנו  מוצרים  של 

חשמל,  תרופות,  מכוניות,  כמו  נוספים,  רבים  ושירותים 

אנושי  הידע  של  תוצר  היא  זו  רווחה  בבתים.  זורמים  ומים 

שבאמצעותו השכיל האדם לרתום לצרכיו את משאבי הטבע. 

אולם ככל שגובר ניצול המשאבים גוברת השפעתו של האדם 

על הסביבה ועל כן הוא חייב לסגל לעצמו אורח חיים שיאפשר 

לקיים את רווחתו החומרית באופן שהסביבה שבה תלוי קיומו 

וקיומם של שאר היצורים החיים לא תיפגע. הספר שלפניכם 

מציג את התהליכים שהביאו להגברת השפעתו של האדם על 

לצמצם  כדי  לפעול  האדם  יכול  שבהן  הדרכים  ואת  הסביבה, 

השפעה שלילית זו.

 

הספר נכתב על פי תכנית הלימודים במדעי הסביבה המיועדת 

"חיים  לספר  המשך  הוא  הספר  העליונה.  החטיבה  לתלמידי 

מערכות  של  והמאפיינים  העקרונות  מתוארים  שבו  וסביבה" 

אקולוגית. שני הספרים יחד מהווים את ליבת המקצוע והנלמד 

בהם הוא הבסיס להמשך הלימודים. 
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הקדמה

בעת המודרנית הגיעה האנושות לרווחה חומרית שהדורות הקודמים התקשו לדמיין. די אם נחשוב על השפע 
העצום של מוצרים שאנו פוגשים בעת ביקור בקניון ועל מוצרים ושירותים רבים נוספים, כמו מכוניות, תרופות, 
חשמל ומים זורמים בבתים. רווחה זו היא תוצר של הידע אנושי שבאמצעותו השכיל האדם לרתום לצרכיו את 
משאבי הטבע. אולם ככל שגובר ניצול המשאבים גוברת גם ההשפעה השלילית של האדם על הסביבה, ועל כן 
הוא חייב לסגל לעצמו אורח חיים שיאפשר לקיים את רווחתו החומרית באופן שהסביבה שבה תלוי קיומו 
וקיומם של שאר היצורים החיים לא תיפגע. הספר שלפניכם מציג את התהליכים שהביאו להגברת השפעתו 
של האדם על הסביבה ואת הדרכים שבהן יכול האדם לפעול כדי לצמצם את הנזקים הנובעים מהשפעה זו. 

הספר נפתח )פרק 1( בתיאור ייחודו של האדם במערכת האקולוגית כיצור שיכולותיו המיוחדות מאפשרות 
לו לנצל את משאבי הסביבה, לא רק לצורך קיום החיים בהיבט הביולוגי אלא גם כדי להפיק אנרגיה ולייצר 
מוצרים המעלים את רמת חייו. בהמשך )פרקים 3-2( מתוארים התהליכים ההיסטוריים שהביאו להגברת 
ניצול משאבי הסביבה על ידי האדם והגברת השפעתו השלילית עליה. פרק 4 עוסק בהיבטים הערכיים של יחסי 
אדם וסביבה ובעיקר בשאלה כיצד ראוי מהבחינה האתית )המוסרית( להתמודד עם הבעיות הסביבתיות. פרק 
5 מתאר את מגוון הדרכים המעשיות שיכולה החברה וכל אחד בחייו האישים לנקוט כדי להגן על הסביבה 
ולממש אורח חיים של קיימות, שמשמעותה התנהלות באופן שבה הסביבה שמקיימת את האדם נשמרת 

למען המשך הקיום של בני הדור הנוכחי וגם למען הדורות הבאים. 
פרק 6 כולל דוגמאות קצרות לכמה נושאים סביבתיים שבאמצעותן אפשר להכיר מאפיינים של בעיות סביבתיות 
ולבחון אילו מהאמצעים, שתוארו בפרקים הקודמים, מתאימים להתמודדות עם הבעיות. לימוד מעמיק של 

נושאים אלו מתקיים בהמשך הלימודים.

הספר נכתב על פי תכנית הלימודים במדעי הסביבה המיועדת לתלמידי החטיבה העליונה, והוא המשך לספר 
'חיים וסביבה' שבו מתוארים העקרונות והמאפיינים של מערכות אקולוגית. שני הספרים יחד מהווים את 

ליבת מקצוע מדע הסביבה והנלמד בהם הוא הבסיס להמשך הלימודים. 

ברצוני להודות לכל מי שסייעו בהכנת הספר במהדורתו החדשה: ליועץ המדעי פרופ' ערן פיטלזון, למי שליווה 
את הספר מטעם האגף לתכנון הלימודים במשרד החינוך ד"ר נטע עורבי, למי שקראו את ספר כולו והעירו 
הערות חשובות - ד"ר אירית שדה, ד"ר עביר עאבד ודליה חלקיה, ולמי שקראו קטעים מסוימים - איריס 
האן, אהד שטסל ואמרי שטסל. תודה גם לעורכת הלשונית בלהה נחמן ולעורכת הגרפית בסטודיו ארטפלוס 

יהודית הלל.
 

זאב שטסל
פברואר 2013    
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העצום  השפע  על  נחשוב  אם  די  לדמיין.  התקשו  הקודמים 

מוצרים  ועל  בקניון  ביקור  בעת  פוגשים  שאנו  מוצרים  של 

חשמל,  תרופות,  מכוניות,  כמו  נוספים,  רבים  ושירותים 

אנושי  הידע  של  תוצר  היא  זו  רווחה  בבתים.  זורמים  ומים 

שבאמצעותו השכיל האדם לרתום לצרכיו את משאבי הטבע. 

אולם ככל שגובר ניצול המשאבים גוברת השפעתו של האדם 

על הסביבה ועל כן הוא חייב לסגל לעצמו אורח חיים שיאפשר 

לקיים את רווחתו החומרית באופן שהסביבה שבה תלוי קיומו 

וקיומם של שאר היצורים החיים לא תיפגע. הספר שלפניכם 

מציג את התהליכים שהביאו להגברת השפעתו של האדם על 

לצמצם  כדי  לפעול  האדם  יכול  שבהן  הדרכים  ואת  הסביבה, 

השפעה שלילית זו.

 

הספר נכתב על פי תכנית הלימודים במדעי הסביבה המיועדת 

"חיים  לספר  המשך  הוא  הספר  העליונה.  החטיבה  לתלמידי 

מערכות  של  והמאפיינים  העקרונות  מתוארים  שבו  וסביבה" 

אקולוגית. שני הספרים יחד מהווים את ליבת המקצוע והנלמד 

בהם הוא הבסיס להמשך הלימודים. 

תצלום העטיפה: חוות רוח ברמת-הגולן - זאב שטסל
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