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להחדרה ולשחרור לנחלים, לרבות תקן מי שתייה טוקסולוגי )לא 
המחמירים  האוסטרליים  המים  איכות  תקני  לצד  מיקרוביאלי(, 
האקוויפר,  שיקום  בהיבט  לסביבה.  עירוני  נגר  מי  לשחרור 
הביופילטר הראה יכולת הרחקה של 73% חנקה תוך עמידה בתקן 
מי שתייה, תחת משטר זרימה מנתי, אולם בשינוי משטר הזרימה 

לרציף חלה ירידה ביכולת הרחקת החנקה.
בבת– טכנלוגיות  הדגמת  מתקני  שני  עוד  נוספו  לאחרונה 

למעשה  מהווים  בכפר–סבא  הביופילטר  עם  שיחד  וברמלה,  ים 
מעבדות מחקר ופיתוח לטובת תכנית מחקר בין–תחומית ארבע–
משתתפות  בתכנית  קק“ל.  מטעם  לאחרונה  שהושקה  שנתית 

קבוצות מחקר מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מאוניברסיטת 
כן,  כמו  לישראל.  טכנולוגי  מכון   - ומהטכניון  בנגב  בן–גוריון 
שעזרו  מונאש  באוניברסיטת  מקבילים  צוותים  בה  משתתפים 
התוצרים  את  שירכז  מחקר,  למרכז  כבסיס  התכנית  את  לגבש 
ויביא ליישומם. המרכז יביא בהמשך גם לגיבוש ערוצי  המדעיים 
הטמעה בשיתוף רשות המים, הרשויות המקומיות, חברת מקורות 
וגורמים נוספים. סקירה מעמיקה על גישת “ערים רגישות מים“ 
בכפר– שהוקם  הביופילטר  בטכנולוגיית  השימוש  תוצאות  וכן 

להתפרסם  צפויות  להמשך,  ותובנות  מסקנות  בשילוב  סבא 
בשנה הקרובה. ה  ב י ב ס ו ה  י ג ו ל ו ק בא

מאתרי  אחד  אל  נפט  של  ליטרים  מיליוני  זרמו   2014 בדצמבר 
הטבע הרגישים בארץ - שמורת עברונה שבדרום הערבה. בזכות 
טכנולוגיה מתקדמת של חישה מרחוק - צילומים מכלי טיס בלתי 
הנפט  התפשטות  אחר  לעקוב  היה  ניתן   - )כטב“מים(  מאוישים 
ההשפעה  את  ולאמוד  וסכירתו  הנפט  שאיבת  את  לכוון  בשטח, 
על בעלי החיים והעצים הייחודיים בשמורה )איור 1(. זוהי דוגמה 
אחת מיני רבות לדרך שבה חישה מרחוק חיונית להגנת הסביבה. 
עם זאת, השימוש בחישה מרחוק לצורכי מדיניות ולניהול סביבתי 

במגזר הציבורי בישראל עדיין בחיתוליו.
לבוא  מבלי  עצמים  למדידת  טכנולוגיה  היא  מרחוק  חישה 
איתם במגע ישיר, וזאת על–ידי מדידת הקרינה האלקטרומגנטית 
המוחזרת מהם. כל גוף מחזיר קרינה בעוצמה ובאורכי גל ייחודיים, 
מה שמאפשר לאפיין ולמדוד אותו ]4[. חישה מרחוק יכולה לייעל 
קביעת מדיניות, תכנון ואכיפה במגוון רחב של נושאים סביבתיים, 
קרקע  שימושי  קרקע,  זיהום  אוויר,  איכות  מים,  איכות  כולל 
ושמירה על המגוון הביולוגי. טכנולוגיה זו מיושמת מזה עשורים 
במשרדים להגנת הסביבה ברחבי העולם. בשנה האחרונה ערכה 
מקיף  מהלך  הסביבה  להגנת  במשרד  הראשית  המדענית  לשכת 

כדי לקדם את השימוש בחישה מרחוק גם במשרד בישראל.
לחישה מרחוק יתרונות רבים ליישומים סביבתיים. טכנולוגיה 
ובעלות  נרחבים במהירות  על שטחים  מידע תמציתי  זו מספקת 

חישה   .]2[ לשחזרו  שניתן  מדויק  כמותי  מידע  וכן  יחסית,  נמוכה 
מרחוק מאפשרת איסוף נתונים מאזורים מרוחקים ובלתי נגישים. 
אחרי  מעקב  מאפשרים  מרחבי  וניתוח  היסטורי  מידע  איסוף 
שינויים לאורך זמן, ומסייעים בזיהוי גורמי זיהום ובקביעת ערכי 
המהירה  והמדעית  הטכנולוגית  ההתפתחות   .]3  ,2[ סביבתיים  סף 
בתחום מאפשרת גישה לדימוֵתי לוויין )imaging( ברזולוציה של 
מדידה  וכוללת  שעתי,  ואף  יום–יומי  מידע  מספקת  סנטימטרים, 

של מאות אורכי גל בו–זמנית ]2, 4, 5[.

 דברים שרואים משם - 
לא רואים מכאן: השימוש בחישה מרחוק 
לניהול סביבתי

מרים צלוק* וסיניה נתניהו
לשכת המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה
miri.tsa@gmail.com*

איור 1. דליפת הנפט בשמורת עברונה, דצמבר 2014. חישה מרחוק 
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מצלמות  או  ספקטרומטרים  וכן  וכטב“מים,  קלים  טיס  כלי  גבי 
קרקעיים - יכולות לשמש את המשרד ]2, 4, 5[.

שיגור  יכולת  להן  שיש  המעטות  מהמדינות  היא  ישראל 
בין–לאומית  ברמה  מובילים  מדענים  ובעלת  לחלל,  לווייניים 
בחישה  השימוש  להטמעת  מגבלות  קיימות  זאת,  עם  בתחום. 
מודעות  חוסר  השאר,  בין  הכוללות,  הציבורי,  במגזר  מרחוק 
מרחבי,  במידע  בשימוש  קושי  וליכולותיה,  הטכנולוגיה  לעוצמת 

שמרנות במעבר לעבודה בשיטות חדשות ומגבלות תקציב.

הצעות לפעולה
דרכים  על  ממליץ  המדענית  בלשכת  שנערך  המקיף  המחקר 
הסביבה  להגנת  במשרד  מרחוק  בחישה  השימוש  את  להטמיע 
]1[. ההמלצות כוללות הערכת משאבים לקידום התחום, אמצעים 

הצרכים  זיהוי  בארגון,  הטכנולוגיה  ליכולות  המודעות  להגברת 
רכישה,  צורך,  לכל  ביותר  הטובה  הטכנולוגיה  ואפיון  המדויקים 
הקצה  למשתמש  המוצר  הפצת  הדימותים,  של  וניתוח  עיבוד 
להתחיל  מומלץ  במשרד.  בפועל  במוצר  השימוש  והטמעת 
הזמינים  ובדימותים  מחקרית  מוכחות  בטכנולוגיות  בשימוש 
בחינם, ולקדם את התשתית המשפטית לכל נושא החישה מרחוק 
חיוניות   )GIS( גאוגרפיות  מידע  ומערכות  מיפוי  טכנולוגיות   .]5  ,2[

מקצועית  בהכשרה  להשקיע  ויש  ומתקדם,  יעיל  סביבתי  לניהול 
ובהגברת השימוש ביכולות אלה בקרב הדרג המקצועי במשרד.

חישה מרחוק היא טכנולוגיה יעילה וכלכלית שיש לה שימושים 
רבים במשרד להגנת הסביבה ובגופים סביבתיים אחרים בישראל. 
השקעת המאמץ הדרוש להטמעת טכנולוגיה זו תשפר את הניטור 
והניהול הסביבתי, תגביר את יכולת האכיפה, ותספק מידע מדויק 

כבסיס לקביעת מדיניות.
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בראיונות שנערכו עם בעלי תפקידים במשרד להגנת הסביבה 
אחד  למשל,   .]1[ מרחוק  בחישה  חשובים  צרכים  עשרות  זוהו 
היישומים החשובים של חישה מרחוק הוא מיפוי שימושי קרקע 
לצורכי תכנון ולשמירה על שטחים פתוחים. דימוֵתי לוויין יכולים 
ראשונית  יצרנות  לכמת  ויערות,  טבעית  צמחייה  למיפוי  לשמש 
ולנבא פריון של גידולים חקלאיים. בעיה קשה נוספת ברחבי הארץ 
היא השלכת פסולת בלתי–חוקית, ובעיקר פסולת בניין. תצלומי 
וניתן  פסולת,  עֵרמות  של  ובכימות  במיפוי  לעזור  יכולים  אוויר 
חישה  שונים.  אכיפה  אמצעי  של  יעילותם  אחר  בעזרתם  לעקוב 
מרחוק של זיהום אוויר יכולה לקדם את הטיפול באזורים מועדים, 
מלוויין  במידע  שימוש  תל–אביב.  ומטרופולין  חיפה  מפרץ  כגון 
MODIS ומטכנולוגיות המשתמשות באורכי גל בתחום התת–אדום 

ומדויקת  מקיפה  מרחבית  תמונה  לספק  יכול   )infrared; FTIR(
של פיזור הזיהום במרחב ולסייע בזיהוי מקורות הפליטה. שימוש 
מאות  של  ומדידה   )hyperspectral( על–ספקטריים  בדימותים 
אורכי גל יכולים לסייע במיפוי קרקעות מזוהמות, במיקום דליפות 
ישנים.  ותעשייה  צבא  שטחי  ובשיקום  רעילים  פחמימנים  של 
דימוֵתי לוויין יכולים למדוד ריכוזי נוטריינטים )חנקן, זרחן( ופריחת 
אצות בגופי מים, ולכן חשובים למעקב אחר פליטות בלתי–חוקיות 
מצבי  לניהול  חיונית  מרחוק  חישה   .]1[ ולים  לנחלים  שפכים  של 
טכנולוגיות  נפט.  שפכי  או  אדמה  רעידות  כגון  סביבתיים,  חירום 
על  הנישאים  ספקטרומטרים  לווייני,  מידע  הכוללות   - שונות 

 MODIS ענן העשן שנוצר בעקבות השרפה בכרמל, כפי שנראה מהלוויין
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