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1. תחרות לעבודות חקר מצטיינות במדעי הסביבה
משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה והטכניון, משתפים פעולה בפרויקט "חוקרים סביבה" המיועד לתלמידי 

מגמות מדעי הסביבה.

במסגרת הפרויקט תלמידי מדעי הסביבה, המבצעים עבודות חקר  "אקוטופ"  הגישו את עבודותיהם 

לשיפוט. תלמידים שעבודותיהם היו ראויות הוזמנו להשתתף בכנס חוויתי ומיוחד, שבו כל תלמיד הציג את האקוטופ 
שלו בעזרת כרזה, בה פורטו נושא המחקר, שלבי העבודה והמסקנות.

העבודות, הכרזות והסברים הוצגו לתלמידים עמיתים ולצוות שיפוט.

הכנס התקיים ביום חמישי יא אייר תשע"ח, ה-26 באפריל 2018, בטכניון 

לתלמידים הזוכים במקומות הראשונים חולקו תעודות ופרסים.

2. תחרות "חוקרים סביבה בעין המצלמה" 
הצילום  נושא  המצלמה".  בעין  סביבה  "חוקרים  הצילום,  תחרות  גם  התקיימה  החקר  עבודות  לתחרות  במקביל 

השנה היא: "התערבות האדם בסביבה".

לתלמידים הזוכים במקומות הראשונים חולקו תעודות ופרסים.

3. "תחרות סרטוני עשייה סביבתית" – תחרות סרטונים להצגת העשייה הסביבתית 
בבתי ספר

במקביל לתחרות עבודות החקר והצילום תתקיימה גם תחרות סרטוני עשייה סביבתית, גם תורמים לסביבה וגם 
זוכים בפרסים.

הכנס כלל שלוש תחרויות: 
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לאירוע הגמר הארצי לעבודות החקר הגיעו 7 בתי ספר:

שמות התלמידים שמ המורה שם העבודה שם בית הספר

"השפעת ריכוז מלחים במים בית ירח 
על גודל אוכלוסיית האצה 

"aeruginosa Microcystis

"סלוצקי דניאלאלה סלע ותום ברכר
רובס קוראל

כגן לאונה

"השפעת ספיקת מים בזמן עין גדי 
 שיטפון על כניסת מטיילים

לשמורת טבע עין גדי )מיקום 
השביל בזמן שיטפון(

־כרמית איש שלום ודנה פליגל
מן

איתי קורמן 

השפעת סוג הדשן)כימי/תיכון כבול 
אורגני(במערכת ההידרופונית 

על גידול צמח לֹוַע ָהֲאִרי - 
Antirrhinum

ואאל טאהה, מוחמד טהה מרוות ריאן 
אחמד בשיר

בית הספר הרב תחומי יוסף 
שאהין

־השפעת קמפיין ההסב
רה והעלאת המודעות אצל 
התלמידים בנושא השמירה 
על ניקיון הסביבה על כמות 
הפסולת בחצר בית הספר.

אחמד עודה מסארוה , שהד מוניה ג'אבר
ענאן ג’אבר 

דרכא על שם מנחם בגין 
גדרה

"בחינת הרגלי צריכת המזון 
 של תלמידי החטיבה

העליונה בבית ספר בו פועל 
דוכן קופיקס"

צעידי ליאור מדי קן 
סלומון איתמר

בן יונס עידו 

תיכון ע"ש טדי קולק פסגת 
זאב, ירושלים.

השפעת חוק שקיות ניילון על 
הצריכה של התושבים

שהד ענאן ג’אבר סמדר גבאי

השפעת ריכוזים שונים של   תיכון גליל נצרת 
שמן מרווה על נביטת עדשים

חלאל הוואריערין חמאיסה 

השפעת ריכוזים שונים של   תיכון גליל נצרת 
תרופת האקמול הנוזלי על 

נביטת עדשים

סמירה אבו אלנעאג' מופיד יוסף
רים מועד
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כרזות התלמידים
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פרס  שלישי-  מקום 
ש"ח   800 ע"ס  כספי 

לכל תלמיד.

תיכון כאבול
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איתי קרמן: בית הספר השש שנתי לחינוך סביבתי עין גדי

מקום שני- פרס כספי 
ע"ס 1000 ש"ח .
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תיכון בית ירח

פרס  ראשון-  מקום 
ש"ח   1200 ע"ס  כספי 

לכל תלמיד.
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תיכון דרכא על שם מנחם בגין גדרה

בית הספר הרב תחומי יוסף שאהין
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תיכון גליל נצרת

תיכון ע"ש טדי קולק פסגת זאב, ירושלים.
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תחרות הצילום

 נושא הצילום השנה הוא: "התערבות האדם בסביבה".
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ב"סשם המורה שם תלמיד שםהתמונה

"ישיבת בני עקיבא  לחינוך חמי זלצרגנוד נוהאצלנו בחצר
סביבתי סוסיא"

תיכון ביר אלמכסורגדיר עאדל חוגיראת אדםאם כבר... מעתיקים!

תיכון כאבולמרוות ריאןבוקאעי סאלחהתיירות בעכו

מקיף עמל אחווה טייבהרואה עאזםעאזם הדילמפסולת ליצירה אומנותית

תיכון כאבולמרוות ריאןבוקאעי האדיהירוק האפור

כפר הנוער נווה הדספצ'ונקין יקטרינהקולסניקוב  יאןסכנה- כן חיים

תיכון כאבולמרוות ריאןחמדוני דיאנהפיקניק בחורש

הצבת תיבות קינון למשיכת 
ציפורי בר 

גמנסיה הגליל הנוצרית עילבוןנדאא דגשנגידאת תאאיר

הריסת בתי גידול למען 
האדם 

תיכון גליל נצרתערין ח'מאיסיעבאס סוג'וד

תיכון דרכא רמון גדרהמאיר מלכהניצן וכסמן פקק חשמלי או איטי ועצבני

תיבות קינון ל מדבירים 
ביולוגיים - תנשמות לבנות- 

באגן בית נטופה

גמנסיה הגליל הנוצרית עילבוןנדאא דגשזרייק יוסף 

לוקחים חלק באביב וגם 
בהכחדת מינים

תיכון טירה ע"ש א. קאסם – רובה נאסר נור גוליה
עמל 1

לאירוע הגמר הארצי לתחרות הצילום הגיעו 12 תמונות:
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JBL פרס: אוזניית



29 JBL פרס: אוזניית



30 Beets פרס: אוזניות



31 פרס: מחשב נייד
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3. "תחרות סרטוני עשייה סביבתית"

  תחרות סרטונים להצגת העשייה הסביבתית בבתי ספר
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שם הסרטון: מקדימים תרופה למכה                      
ב"ס: דרכא רמון גדרה

שם המורה למדעי הסביבה: מאיר מלכה 

שמות התלמידים: עומר מטרני, נועם שמש 

יודע על כך שיש מתקן כזה לאיסוף התרופות בקופות  מי טורח לגשת לקופת חולים ולהחזיר תרופה ישנה שאינה בתוקף ? מי 

החולים ? למה זה חשוב ? למה זה לא קורה כמעט ? כל השאלות האלה מאוד הטרידו אותנו והחלטנו ללמוד ולחקור את הנושא. 

התברר לנו שרוב האנשים לא מודעים לאפשרות שניתן להחזיר תרופות ישנות לקופת חולים ולמה בכלל זה חשוב. באמת נגענו 

בנקודה כואבת , ראיינו ילדים , נערים ומבוגרים שבעצם רובם לא מודע לכל הנושא של תרופות פגות תוקף , המרעילות את מי 

־התהום שלנו ומזהמות את הקרקע. הבנו שיש כאן בעיה גדולה שכדאי להביא לידיעת הציבור . אך גם לתת מעין עידוד כספי  שיג

רום להרבה מאוד אנשים לרצות להחזיר תרופות ישנות במקום להשליך אותן למצבור האשפה הכללי בלי להפריד אותן.

כדי לפתור בעיה סביבתית  צריך לנקוט בכמה דרכים. א. להגביר מודעת לבעייה. ב. לחוקק חוק סביבתי. ג ג. לפתח פתרון טכנולוגי 

. הפתרון הטכנולוגי קיים  , חקיקה לא קיימת  והמודעות מאוד נמוכה. לכן כדאי לתת תמריץ כספי ואף לפעול להגברת המודעות 

ואולי אפילו לחקיקה.

את הסרטון הפצנו ברשתות חברתיות , לתלמידי בית הספר ועוד.

קישור לסרטון

פרס: רמקול נייד Bluetooth לכל תלמידה

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1DMEPhYJ8qiAhDAqQy_9Sg-R0vyGoK-oJ
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שם הסרטון: העתיד הולך ברגל                     
ב"ס : דרכא בגין גדרה

שם המורה למדעי הסביבה: מדי קן 

משך הפעילות המוצגת בסרטון  בפועל: חודש  

שמות התלמידים: צצרסקי ניקול, לב שיר, קישינבסקי טל 

במסגרת לימודי מדעי הסביבה השתתפנו בפרוייקט " מניעים את הגלגל" שמטרתו מציאת תחליפים לדלק פוסילי. אין ספק 

שחייבים למצוא פתרונות חלופיים, אבל בנתיים צריך להפחית את השימוש בנפט.

־כידוע, תלמידים מגיעים כל יום לבית הספר, זו עובדה. ראשית ערכנו סקר שבדק באילו דרכים מגיעים תלמידים לבית הספר. מט

רתינו היתה לעודד תלמידים לוותר על ההגעה בכלי רכב, ולהעדיף הליכה ברגל, או נסיעה משותפת לכן הכנו שלטים אותם פזרנו 

בבית הספר, בתקווה שהעלאת המודעות תגרום לשינוי.

 אם אנחנו רוצים כולנו צריכים להעדיף ללכת ברגל!  

הקישור לסרטון 

פרס: ערכת קריוקי bluetooth לכל תלמידה

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1Mrbd_uIxAz_7Meft-S_G2qwgtoq1rR2M
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שם הסרטון: לפני טביעה                        
ב"ס: הישיבה החרדית תיכונית  מאורות

שם התלמיד: סאסי מיכאל 

בהובלת המורה למדעי הסביבה: אורן גרנית

בתהליך הלמידה עסקנו בקושי הגדול של הצטברות פסולת עד כדי "טביעה" בה, המאפיינת את תרבות הצריכה הבזבזנית שלנו. 

גישת ההטמנה הכוללת אינה הגיונית ונדרשים פתרונות חדשים. הגישה הראשונה – חינוכית, יצירת פחות פסולת ע"י מיעוט 

שימוש במוצרים חד פעמיים. הגישה הנוספת – פנייה להפרדת פסולת, אורגנית לחוד, והאחרת לחוד, טיפול בפסולת האורגנית 

בשימוש חוזר ולא בהטמנה.

בהקמת גן ירק התלמידים לומדים וחווים מעקב טיפול וטיפוח הצומח למאכל, ובהקמת אתר קומפוסט משתמשים בתוצר לדישון 

גן הירק תוך כדי למידה על פרוק ומיחזור אורגאני.

קישור לסרטון 

 Beets פרס: אוזניות

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1_A0qWBpqm4G8eytFL99J213Pnt85ql7J
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שם הסרטון: אוכלים פלסטיק לארוחת הערב               
ב"ס: דרכא רמון גדרה

שם המורה למדעי הסביבה: מאיר מלכה   

שמות התלמידים: טל אפרגן, שחר צאלון, ניצן וכסמן, אדווה גניש,יובל כהן.

בחרנו להציג בעייה סביבתית שהציבור לא ממש מודע לה, בעיית המיקרופלסטיק הנמצא במוצרי קוסמטיקה בעיקר ונשטף עם זרם 

המים הביתי אל בתי גידול מימיים.

מיקרופלסטיק מהווה בעייה עבור יצורים מימיים , במיוחד דגים הבולעים אותו. הדגים נפגעים בעצמם ואף מגיעים אל הצלחת שלנו. 

חקרנו את הנושא , אספנו מידע ממקורות שונים )אנושיים ואינטרנטיים( ערכנו סקר לבדיקת המודעות  של הציבור ולא הופתענו 

־לגלות שרוב הציבור אינו מודע לנוכחות המיקרופלסטיק במוצרים שונים ולפגיעתו ביצורים חיים )ובאדם(. יש דרך להפחית את השי

מוש במוצרים הללו ולהשתמש במוצרים ללא מיקרופלסטיק.

 הסרטון מבחינתנו הוא אמצעי מצויין להגברת המודעות לבעייה זו ואנו עושים רבות כדי להפיץ אותו לכמה שיותר אנשים.  

קישור לסרטון 

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1tDCub6fEZ_qATbyYKkC3wArx_h_ZmDB2
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שם הסרטון: מערכת הידרופונית             
ב"ס: אורט מקיף ערבי רמלה  

שם המורה למדעי הסביבה: שפאא ותד

שם התלמידה: אבו גאנם מיאדה

משך הפעילות המוצגת בסרטון  בפועל: שנה וחצי וממשיכים עד היום

במסגרת לימודי מדעי הסביבה התלמידים למדו , ברמת העמקה את נושא המים בהעמקה ועסקו בדילמות ובסוגיות של נושא זה.

התלמידים יזמו פרויקט הקשור לחיסכון במים והעברת תוצאות הפרויקט לשאר תלמידי בית הספר. כל הכיתה השתתפה בפרויקט 

בשם "המים ושכנים טובים עם ידידי כדור הארץ". למדנו על בעיית המי בישראל, ירדן וברשות הפלסטינית. לאחר מכן בחרנו לבנות 

מערכת הידרופונית בתוך בית הספר. בנינו תוכנית של המערכת, עמותת ידידי כדור הארץ וגם בית הספר ממנו  את המערכת. 

התלמידים לקחו אחריות על הצלחת הפרויקט שתלו, כתבו תקציר על המערכת, וערכו הסברה בשאר הכיתות. כל התהליך היה 

תהליךבחקר מדעי אשר השווה בין שתי מערכות הידרופונית וכלל חזרות וכו'...

התלמידים העבירו השיעור לתלמידים אחרים וגם לראש העיריה למען יישום הפרויקט בשאר בתי הספר.

בסרט רואים את תהליך בניית המערכת ואת כל ההסבר.

קישור לסרטון 

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1A5nXkVGYVSu9UWi7NpVrYiRGXOrzTbza
https://drive.google.com/open%3Fid%3D1A5nXkVGYVSu9UWi7NpVrYiRGXOrzTbza
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סרטון מסכם את הכנס 

קישור לסרטון 

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1vpp961Se6qDZEtt3o4gDluR1rPm45jYt

