
Golan Tamir 

From: Golan Tamir [golan@sni.technion.ac.il]

Sent: Sunday, July 11, 2004 12:03 PM

To: Ofira Ayalon

Subject: Re: FW: The article in globes

Attachments: ATT01092.gif
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Thanks 
 
>>> "Ofira Ayalon" <agofira@techunix.technion.ac.il> 11:59:36 11/07/2004 >>> 
  
  
 
                   \\\|/// 
                  (  ~ ~  ) 
                  (- o o -) 
--------oOOo-(_)-oOOo------------- 
Dr. Ofira Ayalon 
Senior Researcher, Coordinator of Environmental Projects 

S. Neaman Institute (www.neaman.org.il) 
Technion, Haifa, 32000, Israel 
Tel:972-4-8292190     Fax:972-4-8231889 
                          Oooo      
 ------ooooO---(        ) -------------- 
          (     )        (       ) 
          \    )          (_ / 
          \_ ) 
P.S. Have a lovely day!!!! 
   

-----Original Message----- 
From: debby kaufman [mailto:debby1k@bezeqint.net] 
Sent: Tuesday, May 20, 2003 6:01 PM 
To: Ofira Ayalon; ארנון בנטור  
Subject: The article in globes 
 

                                                            
  

 
 יורק-ניו 

11:0911:09
 לונדון 

16:0916:09
 טוקיו 
  0:090:09

 ישראל 
18:0918:09 19.5.2003 , יום שני ארביטראז

 
 

 

 

 
מדינת ישראל צפופת אוכלוסין ובעלת איכות: מחקר

 חיים של עולם שלישי 
גידול האוכלוסייה * קובעים חוקרים מאוניברסיטאות ייל והרווארד 

  2%בישראל . בשנה 4.5% -הפלשתינית 
 

 17:40  19/05/03 דליה טל

מבחינת  53-המדינות הצפופות בעולם ובמקום ה 25ישראל מדורגת בין 
כך קובעים חוקרים . בדומה למדינות העולם השלישי -איכות החיים 

. ב"מאוניברסיטאות ייל והרווארד בארה

היבטים דמוגרפיים , ח העוסק בביטחון לאומי"המחקר מתפרסם במסגרת דו
במקומות . מוסד נאמן בטכניון) 'ב(שמפרסם היום , ועדיפות סביבתית

ב "ארה. נורווגיה וקנדה, הראשונים של מדד איכות החיים נמצאות פינלנד
 . 11נמצאת במקום 

 
 



 

 

 

 

תמי זילברג
 -משביתים 
  נמאסתם

15.05.03

שהכריזה , בעוד השביתה
, הולכת ומחריפה, ההסתדרות

והיום מצטרפים אליה גם עובדי 
הולכים , הבנקים והבורסה

וגוברים השיעמום של הציבור 
והכעס, מטענות ההסתדרות מחד

על הפגיעה במשק ובאזרחים 
. מאידך

-היום אפשר להגיד באופן חד
שההסתדרות נכשלה , משמעי

בכוונתה לגייס את תמיכת 
  המשך...הציב 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

התראות: רק באתר גלובס
מייל בכל תחומי -אי

לידיעות הכי חמות  הסיקור
שלא יכולות , וחשובות

לחכות לניוזלטר 

 

דולר 20עיצוב חדש לשטר 
כדי להקשות על זייפנים

 
החדשים יהיה " ירקרקים"ל

בכירים * גם גוון כחלחל 
במשרד האוצר ובפדרל 

ריזרב שוקלים לשנות גם 
דולר 10-ו 5את שטרי 

 

ד "הקופון המופלא של עו
'יורם טורבוביץ

 

המוכרים והקונים בעיסקה 
ד יורם "ישלשלו לידי עו

דמי תיווך ' טורבוביץ
מיליון  20-בסך כ" צנועים"

אם: "מקורב לעיסקה* שקל 
טורבוביץ היה גובה את 
היה , שכרו לפי שעת עבודה

"אלף דולר 50-מחירה כ

 

 YES-בזק תוכל לשלוט ב
מבלי להפוך  -ובפלאפון 

אותן לחברות ממשלתיות 
עוד מקנה הנוסח החדש של 

החוק לרשות החברות 
כוח לסיים את, הממשלתיות

כהונתו של דירקטור שלא 
ממלא את תפקידו כראוי

 

 

 

, קיימא-הפרמטרים לפיהם נקבע הדירוג כוללים נושאים כגון פיתוח בר
 . ג"טיפול בפסולת והתל, שמירה על שטחים פתוחים, איכות מים

כי קצב גידול האוכלוסייה , מהמחקר עולה
 4.5%מוסלמי הוא -במגזר הפלשתיני

בעיקר בקרב הבדואים בנגב , בשנה
קצב זה נחשב לאחד . וברצועת עזה

אוכלוסייה זו מכפילה את . הגבוהים בעולם
 . שנה 15עצמה בכל 

שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה 
לעומת . בשנה 4%היהודית חרדית הוא 

האוכלוסייה החילונית גדלה בשיעור , זאת
האוכלוסייה היהודית גדלה . בשנה 1%של 

 . בשנה 2%-בממוצע ב

ששיעור גידול זה נחשב גבוה מאוד בהשוואה לארצות , מהמחקר עולה עוד
במדינות אירופה המערבית . אליהן רוצה ישראל להשתייך, העולם המפותח

. והמזרחית שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הוא אפס או שלילי
ב הריבוי הטבעי מגיע לחצי אחוז בלבד "קנדה ובארה, ניו זילנד, באוסטרליה

 . בשנה

שאוכלוסיית כדור הארץ מונה יותר משישה , עורכי המחקר מדגישים
שבהן אין כמעט, כמיליארד מהם חיים בארצות מפותחות. מיליארד בני אדם
 . האוכלוסייה אף מתמעטת) למשל, באירופה(ובחלקן , גידול באוכלוסייה

בהן שיעור הריבוי , כחמישה מיליארד בני אדם חיים בארצות מתפתחות
בארצות המתפתחות צפוי . הטבעי גבוה וימשיך להיות כזה עוד שנים רבות

עובדה זו תביא לירידה . שנים 35-28שהאוכלוסייה תכפיל עצמה בתוך 
 . נוספת ברמת החיים ולהרס מוגבר של הסביבה

' לדברי פרופ. בעקבות הממצאים מתריעים חוקרי הטכניון מפני מגוון בעיות
גידול האוכלוסייה היהודית והפלשתינית , ארנון סופר מאוניברסיטת חיפה

, תשתיות תחבורה, איזורי תעשייה, יביא לביקוש הולך וגדל לשטחי חקלאות
 . מים ולשטחי בנייה, חשמל

, כי ביקושים אלה מתעוררים באיזור שבו יש שטחים מועטים, סופר מדגיש
 . נתונים טופוגרפיים בעייתיים ואקלים קשה

הבעייתיות הרבה של האיזור נובעת מריבוי טבעי גבוה , לדעת החוקרים
ומפיתוח מהיר המאפיין דווקא מדינות , המאפיין מדינות לא מפותחות

 . מפותחות

שלחצים סביבתיים נובעים גם משינויים טכנולוגיים , ר יעקב גארב ציין"ד
בדרך זו גדל מספר . ומגידול ברמת הצריכה של המעמד הבינוני

הקילומטרים שנוסעים אזרחי המדינה בשנים האחרונות פי שמונה ומספר 
 . 16המכוניות גדל פי 

, קריסת משק המים: החוקרים מתריעים מפני שורה ארוכה של סכנות
בעיות במציאת אתרים לסילוק פסולת וטיפול , קריסת מערכת התחבורה

צמצום השטחים , הרס החקלאות, היעלמות הדיונות, הרס חופי הים, בביוב
 . הפתוחים וצריכה ויצירת פסולות ומזהמים כמו במדינות המפותחות

מודעה

שמור כתבה
  

שלח כתבה זו לחבר
  

הדפס כתבה
 

תגובות קוראים    

תנאי השימושבהגיבי על כתבה זו הנני מסכים לתוכן    
תאריך ושעה         נושא תגובה              שם

 

 

 

 

,מי

נות

ת

נחנו
ה

דון
קל

 
'
ם
:לוין
ר

"ה

  ת

  בס
  תון

Page 2 of 3

1/26/2006




