
 פעילויות למען איכות הסביבה 
 כל אחד בתחומי המחקר הישיר שלו ומן -מצוידים בידע ובהבנת הסובב , כדוגמת עמיתיהם מיתר שטחי המדע, הגיאולוגים 
היא שלשם השפעה על התכנון והפיתוח יש לפעול ) וכן ביתר חלקי תבל(יומית במדינה שלנו -המציאות היום, ברם.  הכוללןהניסיו
אך אם נדבר ונהיה פעילים ,  מלמד שאם אנו שותקים לא נזיז דברןהניסיו! בשטח זה של יוזמה סביבתית השמים הם הגבולו! וליזום

 . יזוז קצת וזה כבר חשוב וראוי
 

 והארגוניםהופץ בין משרדי הממשלה ; 5 'ע. קריאה לחוקק את חוק הרמון?  הניתן לענק לגווע-מכתש רמון ): 1993. (מזור ע
 .הסביבתיים

 
הוגש למשרד לאיכות הסביבה אשר .  הצעות המועלות לדיון כללי-לקראת החלטת ממשלה בדבר ארץ המכתשים ): 1994. (מזור ע
1996, 1994 .'ע 5; )(את הפעילות שהביאה להחלטת הממשלה לשימור ארץ המכתשים , יחד עם גורמים נוספים, רכז

 
הוגש לנשיא המדינה ושרי הממשלה לקראת הכרזת .  סקר אתרים ברמון-שים  הרמון וארץ המכתמכמני): 1994. (בקר א; . מזור ע

 .'ע 32חוברת בת . הממשלה לשימור ארץ המכתשים
 

 .'ע 4; הוגש לממונה על המכרות. קווים לממשק חציבת השיש במצפה רמון): 1998. (מזור ע
 

 ; פנייה לגורמים הממלכתיים הקובעים את צביון הנגב. זעקת מצפה רמון? חציבת שיש במחיר הרס עיירת תיירות): 1998. (מזור ע
 . 'ע 2
 

’ ע, 23גיליון ; ביטאון פורום המשק והכלכלה למען איכות הסביבה בישראל, ”לבן-ירוק כחול”? הגונב מנגב פטור): 1999. (מזור ע
 ..36ד  ע34

 
.  סיכונים באתר הפוטנציאלי לתחנת חשמל גרעיניתכלי חיוני בהערכת: סייסמולוגי-המחקר הארכיאו): 1999. (נקוב א‘וקורז. מזור ע

 .'ע 9חוברת צבעונית 
 

 'ע; 2 גליון 6כרך ” אקולוגיה וסביבה”. רמת חובב כדוגמה אחת מני רבות? היש הצדקה לאתרי תעשייה מזהמת): 2000. (מזור ע
 .113 עד 109

 
 של ארץ המכתשים והבקע הצמוד להכללה באתרי כתיבה במסגרת  הצוות הישראלי של אונסקו בהכנת תיק ההגשה:  ואילך2000

 . המורשת העולמית
 

.   הצעה להרחבת החלטת הממשלה לשימור המכתשים-רמון ומכתשי העריף , גדול, הכרזת שמורות מכתש קטן): 2002. ( עמזור
 .תקציר למקבלי החלטות

 
חוברת . הוצג לגורמי התקשורת הממלכתיים. תית התקשורת כמנוע ראשי למהפכה הסביב-תקשורת תומכת סביבה ): 2002. (מזור ע

 .'ע 14בת 
 

 . 'ע 4; הוגש למשרד התשתיות.   הורדת הצריכה למחצית ועצירת הכרסום הסביבתי-משק החשמל בישראל ): 2003. (מזור ע
 

אל כתרופה תגובה לתקנה להוספת פלור למים בישר. הסוגיה החמורה של ההפלרה הגורפת של המים בישראל): 2004. (מזור ע
ובנתינה של , המסמך דן בנזק הכמותי והבלתי הפיך אשר הוספת פלור למים בישראל תגרום למערך מי התהום מצד אחד. לשיניים
 .'ע 8חוברת בת . הוצג בפני ועדת הכנסת וגורמים סביבתיים.  מבלי שלאזרחים תהיה שליטה בנושא-” בכח”תרופה 

 
חוברת אחת מתוך שורה של מסמכים הדנים בתכנית חברת חשמל להעביר קו מתח ??? וןלמתוח קו על מכתש רמ): 2004. (מזור ע

 ארגנהועמותת חיים וסביבה , השרים וחברי הכנסת, ראש הממשלה, החוברת הוגשה לנשיא המדינה. גבוה במיוחד חוצה מכתש רמון
 .'ע 7חוברת צבעונית בת !  חברי כנסת52פטיציה אליה הצטרפו 

 
פעילי חצבה ; יחד עם ועד תושבי מצפה רמון. לות במאבק להפסקת כריית הפוספטים ההרסנית בלב ארץ המכתשיםפעי:  ואילך2003

 . נוספיםוארגוניםהחברה להגנת הטבע ; והערבה התיכונה
 

 תקציר; כנס החברה הגיאולוגית במשאבים. התפקידי המפתח של הגיאולוג בשימור הארץ ובפיתוח המושכל של): 2005. (מזור ע
 

1



.  תצפיות ומסקנות מבנה וממשק-ומתחת מים עתיקים ,  רבים המנוקזים מערבהםמאקוויפרימישור החוף מורכב ): 2005. (מזור ע
 .‘ ע2תקציר , 2005נובמבר ‘ כנס שנתי בשורש; האגודה הישראלית למשאבי מים

 
הוגש למשרד לאיכות .  בנגישות מליאה מעבר למרתפי דלק-הפסקה מוחלטת של זיהום מי תהום בתחנות דלק ): 2005. (מזור ע

 .'ע 6; הסביבה ולנציב המים
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