
המצאות וחידושים

 מילון
המהפכה התעשייתית

 תהליך מתמשך של 
שינויים חברתיים, כלכליים 

ותרבותיים שהחלו באנגליה 
לפני כ-250 שנה. במרכזם 

היה תהליך ה"מיכון" - החלפת 
פועלים במכונות ובניית 

מפעלי תעשייה. בתקופה 
זו החל השימוש הנרחב 

במשאבי טבע מתכלים, כמו 
דלקים ומתכות. 

טכנולוגיה
כל האמצעים, השיטות, הידע 
וההמצאות שהאדם משתמש 

בהם לפתרון בעיותיו, להרחבת 
יכולותיו ולשיפור איכות חייו. 

ניתוח ַמחזֹור 
החיים של מוצר   

בדיקת ההשפעות של מוצר 
כלשהו על הסביבה - מתהליך 

הייצור שלו ואריזתו, דרך 
הובלתו והשימוש בו עד 

להשלכתו כפסולת. הדברים 
שנבדקים הם בעיקר צריכת 

משאבים מתחדשים ומתכלים 
וצריכת אנרגיה, וכן פגיעה 

בבתי גידול וזיהום הסביבה - 
האוויר, הקרקע והמים.  

המצאות ששינו את חיינו 

ניתוח ַמחזֹור החיים 
של מוצר

מאז ומתמיד המציא האדם דברים 
חדשים כדי לספק לעצמו צרכים 

בסיסיים, להקל עליו את עבודתו או 
במשך שנים  לשפר את איכות חייו. 

רבות השתמש האדם רק בכוח שריריו 
כדי לעשות פעולות. מאוחר יותר הוא 

השתמש גם בבעלי חיים, כמו שור וסוס, 
וגם בכוחות הטבע, כמו שמש ורוח. 

לפני מאות אלפי שנים גילו בני האדם 
שאפשר לשרוף חומרים מסביבתם, 

למשל ענפים או גללים, ולנצל את החום 
שנוצר בעת השֵרפה לחימום ולבישול. 

קשה לדמיין את עולמנו בלי המצאות 
וטכנולוגיות שהתפתחו בתקופות שונות. 

הייצור ההמוני )שהחל עם המהפכה 
התעשייתית( והשכלול המתמיד 

של היכולות הטכנולוגיות של האדם 
משפרים את חיינו ומאפשרים גידול 

מואץ באוכלוסייה. עם זאת הם מגבירים 
את השימוש במשאבים מתכלים )כמו 

נפט, פחם ומתכות(, ופוגעים במערכות 
טבעיות. עלינו להשתמש בידע הרב 

שצברנו וביצירתיות שלנו כדי לעמוד 
באתגרים החדשים של שמירה על 

כדור הארץ.

כיצד הצעצועים והבגדים שלנו 
משפיעים על הסביבה? מהו 

מחזֹור החיים של מוצרים אלה?
כדי להבין זאת עלינו לבדוק כמה דברים: 
אילו חומרי גלם ומקורות אנרגיה נדרשו 

להכנתם? באיזו מידה בתי החרושת 
המייצרים אותם מזהמים את הסביבה 
)האוויר, הקרקע והמים(? כמה אנרגיה 

נצרכת וכמה זיהום נוצר בהובלתם 
)באניות, במטוסים, במשאיות( מארצות 

רחוקות שבהן מייצרים אותם? ומה יקרה 
להם ולסביבתם לאחר סיום השימוש 

בהם? 

"משחק - משאבה" 
המצאה שמעניקה מי שתייה נקיים וכן שמחה ומשחק לילדים ביבשת אפריקה, שבה להרבה מאוד 

אנשים אין בבתים מים נקיים לשתייה ולרחצה. 
כיום יש באפריקה יותר מאלף קרוסלות כאלה, השואבות מים מבטן האדמה ומספקות מים נקיים 

למיליוני אנשים.  

כיצד זה עובד? 
1. בזמן שילדים משחקים ומסתובבים על הקרוסלה... 

2. מים נקיים נשאבים מבטן האדמה )מעומק 40 מטרים(...
3. לתוך ְמכל ענק של 2,500 ליטר...

4. שעומד בגובה של 7 מטרים מעל פני הקרקע...
5. ודרך ברז פשוט זורמים מים נקיים לילדים ולמבוגרים. 

1. זיהום אוויר
2. זיהום מים

3. פסולת

ִמחזו·ר

1. הפקת חומרי גלם ואנרגיה

2. עיבוד החומר

3. ייצור המוצר

4. אריזה

5. שימוש
6. השלכה כפסולת

1. משאבי כדור הארץ
2. מקורות אנרגיה

מחשבאנטיביוטיקהנורת חשמלמנוע קיטורגלגל

מה יהיו ההמצאות החדשות שיסייעו 
לפתרון המשבר הסביבתי?

קיימּות - כי הכול קשור

ַמחזֹור החיים של מוצר

אילו השפעות נוספות 
יש לתהליך על 

מערכות אקולוגיות?


