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כנס  "חוקרים סביבה 8"
הכנס התקיים  ביום שני ג ניסן  תשע"ט, ה-8 באפריל 2019 ברמת 

הנדיב

סיכום ארוע גמר ארצי

מדינת ישראל
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף א' למדעים

הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה

הטכניון
מכון טכנולוגי

לישראל

המרכז הארצי
למורי הביולוגיה

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

מידי 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 שני ג ניסן  תשע"ט, ה-8 באפריל 2019 ברמת הנדיב 

לתלמידים הזוכים במקומות הראשונים חולקו תעודות ופרסים.

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

השנה היא: "הסביבה בשירות האדם".

לתלמידים הזוכים במקומות הראשונים חולקו תעודות ופרסים.

3. "תחרות סרטוני עשייה סביבתית" – תחרות סרטונים להצגת העשייה הסביבב
תית 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 15 בתי ספר:

שמות התלמידים שמ המורה שם העבודה שם בית הספר
 הברמן טל אורלי שושן שימוש בכדורי ה"טופ-אפ" במאגרי מיםתיכון שהם

 עמון אור 
יעקב נועה 

הנושא : השפעת סוג המדביר הביולוגי )שמר/ חיידק( תיכון דרכא רמון , גדרה
על מניעת הריקבון בהדרים ותפוחים.

חזן טל מאיר מלכה
מדר ניצן
אבו נעם

השפעת נוכחות ציפור המיינה המצויה על נוכחות של -תיכון דרכא רמון , גדרה
מיני ציפורים אחרים בסביבת

חיים עירונית

ארז אזגורי מאיר מלכה
מתן בירו 
דור גרפי 

 ההשפעה של הזרמת מי פלט של גידול דגים עלתיכון מקיף בית ירח
מגוון מיני הרכיכות בכנרת

אלה סלע מיכאלוב 
ותום ברכר 

תומר מצה 
טלי קורובקין 

שקד לזר
תיכון למנהיגות מדעית קהילתית 

לוד
ההשפעה של הזרמת מי פלט של גידול דגים על

מגוון מיני הרכיכות בכנרת
 רעות בן-חמו עינת פילר

רז אלון
עומר בואהרון 

הזרמת מים מותפלים לכנרת כפתרון לבעיית המליחות תיכון מקיף בית ירח
וההשפעה על גודל אוכלוסיות הפיטופלנקטון.

אלה סלע מיכאלוב 
ותום ברכר 

שירי וכטל מורן 
רז זעירא  

השפעת ריכוז זרחן מומס במים על קצב גידול אוכלוסייתתיכון מקיף בית ירח
Lyngbya sp -ו Oscillatoria sp הכחוליות האצות

אלה סלע מיכאלוב 
ותום ברכר

 תמיר מלטר 
נעמי הרחול 

הראל ליש
 סוהאא מסארווהנרמין ג'בארה הקשר בין שימוש הקרקע ומגוון ועושר מיני הציפוריםעמל אחווה בטייבה

 מיס ג'בארה  
עבד אלעזיז טוויל

השפעת רמת החומציות  PH על גדילה והתפתחות של אורט מקיף ערבי רמלה
.C.W.D צמח חסה במערכת הידרופונית מסוג

אלדנף רביע,שפאא ותד
אבו גאנם אחלאם מוסה 

אפנאן , 
התיכון לחינוך סביבתי- מדרשת 

שדה בוקר
הקשר בין רמת היציבות של הדיונות בחולות ניצנים לבין 

הרגלי האכילה של המכרסמים החיים בהם
אסף זוסמן-עפר שמואלי

טל ארכא
אורי סטרשנוב

עבסיה אסיל אבראהים רחאב דעיס השפעת חומציות על גידול יתושיםמקיף עבדאללה בן חוסין 
עוידה סהילה היתם 
שאבו סביח סארה 

התיכון לחינוך סביבתי- מדרשת 
שדה בוקר

באיזה אופן משפיעים שינויים במשטר הזרימה בנחל 
שנגרמו בעקבות פעילות אדם, על נוף הצומח במרחב 

המדברי?

מעין גוברמן עפר שמואלי
יובל טולדנו 

איתמר שדות

השפעת המרחק מאנטנה סלולרית על רמת הקרינהתיכון שהם
הסלולרית הכוללת שנחשפים אליה בזמן שיחה סלולרית

אורי פמפר,אורלי שושן
 טל כהן

הקניית מודעות להפחתת השימוש בטלפוןתיכון דרור 
הסלולרי, בקרב תלמידים, במהלך השיעור

שיר רותם. חני צרפתי
גל הלפרין. 

התיכון לחינוך סביבתי- מדרשת 
שדה בוקר

הדס קייך, ספיר כהן עפר שמואליהסלולרי, בקרב תלמידים, במהלך השיעור
שירה מוצפי 
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כרזות התלמידים

 המצויה על נוכחות של מיני ציפורים אחרים בסביבת חיים עירונית   המיינההשפעת נוכחות ציפור 
מין פולש הוא מין אשר הופץ בעקבות פעילות  : מבוא גדרה,רמון  דרכאתיכון , ודור גרפי  בירומתן , אזגוריארז : שמות החוקרים 

מינים . האדם באזור שמחוץ לתחום תפוצתו הטבעית

פולשים לרוב גורמים לנזקים סביבתיים המתבטאים 

והכחדת  בירידה במגוון הביולוגי כתוצאה מתחרות 

 .אוכלוסיות מקומיות טבעיות

 

 

 

 

 

תצפית שמטרתה  לערוך .1: מטרות העבודה 

למיני  המצויה  המיינהלבחון את יחסי הגומלין בין 

 המיינהאת השכיחות של לאפיין .2    נוספיםציפורים 

מכלל המינים הנצפים בנקודות תצפית שונות המצויה 

? דוחקת מינים אחרים המיינההאם לבדוק .3. בגדרה

פעולת התערבות לעקוב אחר תחרות על באמצעות 

 .מזון

 :מפת הניסוי

 :תוצאות

וניסוי ההתערבות הראו שיש קשר  התצפית תוצאות : עיקריותמסקנות 

התגלו כמין  המיינות, נוכחות ציפורים אחריםלבין  המיינותנוכחות ברור בין 

שולט בשטח והציפור שתפוצתה באזור הנצפה הייתה הגדולה ביותר ובעלת 

 .המזון הנאכליכולת מגוונת מבחינת הרכב 

 :מקור מידע עיקרי 
 

מינים  זרים פולשים בישראל                                                                       
(  2011)ר,חנני .והגנים הטבע רשות .ורגולציה למדיניות חלופותו הערכת מצב

://jerusaleminstitute.org.il/.upload/minim.pdfhttp 
 
 

מספר     מה הקשר בין נוכחות של  :שאלת החקר

לבין מספר הפרטים של  המצויה  המיינההפרטים של 

 ?מינים אחרים באזורים שונים בבית גידול עירוני 

מכלל המינים שנצפו   המיינותניתן לראות ששכיחות : התוצאות תיאור

היא המין הנפוץ ביותר במרבית נקודות  והמיינהגבוהה ביחס למינים אחרים 

 .התצפית

ניתן לראות שבכל נקודות התצפית הפרטים של   :התוצאותתיאור 

הוא השתלט על  עלה כי הם המין הנפוץ שמתוך התצפית המצויה  המיינה

 .שהוספנו באופן יזום, המזון  לסוגיו השוניםמרבית 



6

השפעת פסטיבל המידברן על פעילות בעלי החיים  
:בסביבתו

.שירה מוצפי, ספיר כהן, הדס קייך: תלמידים
עפר שמואלי: מנחה

מדרשת שדה בוקר, בית הספר התיכון לחינוך סביבתי

מבוא
בחרנו לחקור הוא השפעת פסטיבל המידברן על פעילות  

במהלך העבודה ביצענו מספר  . בעלי החיים בסביבתו
.  תצפיות על מנת שנוכל לענות על שאלת המחקר שלנו

להשערתנו פעילות בעלי החיים באזור המידברן תהיה קטנה  
הסביבה המדברית  . משמעותית לעומת האזור הלא מופר

הבדלי טמפרטורה  .חיים קשיים רביםמעמידה בפני בעלי
קרינה מרובה  , קיצוניים בין יום ללילה ובין חורף לקיץ

ומחסור במים זמינים הם חלק מהבעיות שעל בעלי החיים  
אצל בעלי חיים מדבריים התפתחו תכונות  . להתמודד עמן

מסוימות שמסייעות להם להתאים את עצמם לחיים במדבר  
מוסיף קושי  רקפסטיבל המידברן. ולהתמודד עם בעיות אלו

.נוסף על חייהם של בעלי החיים האלו

מטרות העבודה
.להבין יותר את השפעת מעשינו על הטבע הסובב אותנו❖
בדיקת ההשפעות המידיות וההשפעות לאורך זמן על  ❖

.החיים המתקיימים בשטח הפסטיבל ובסביבתו
פתיחת האפשרות של כלל תלמידי התיכון להתפתח  ❖

בעולם האקדמאי והמחקרי כחלק פועם מאוכלוסיית  
.המחקר בארץ ובעולם

.הקניית מיומנויות חקר לתלמידי התיכון❖
הכרת בעלי החיים והצמחים הנמצאים במרחב המדברי❖
לדון בדילמה האם יש להמשיך ולקיים את הפסטיבלים  ❖

.בנגב
פתיחת מסלול ייחודי ללמידה חוץ כיתתית במסגרת  ❖

.מעניינת בה לכל תלמיד יש מקום לתרום

תמונה של הניסוי שנערך לצורך קביעת  . 1' איור מס
.זמן חלחול המים בקרקע

גרף המשווה בין קרומי הקרקע בשני האזורים. 6' איור מס

אתר המידברן בצילום אוויר. 3' איור מס

סיכום ומסקנות
ניתן לראות כי פעילות המידברן פגעה בקרום הקרקע באופן שאינו מאפשר פעילות  , לפי התוצאות שהתקבלו במהלך מחקרנו בשטח

תוצאות אלו תואמות את השערתנו לפיה פסטיבל המידברן מפחית משמעותית את פעילות בעלי החיים  . ערה של בעלי חיים
עזרה לנו להבין את , המדידה אותה ביצענו. לכן בדקנו תנאי זה.  הבנו שהתנאי המרכזי ביותר הוא קיומו של קרום קרקע. בסביבתו

יותר זמן לחלחל מאשר בשטח הלא  10בבדיקת חלחול מים בשטח המופר לקח למים פי . חשיבות התנאי לקיומם של בעלי החיים
נהיתה חולית יותר ויחד עם הפגיעה בקרום  ( מידברן)בנוסף כאשר בדקנו את הרכב הקרקע ראינו כי הקרקע באזור המופר . מופר

.הקרקע בעלי חיים מתקשים לחפור מחילות ובכך מתמעטת פעילותם באזור

הביאה לכך שנהנו ממהלך  , האפשרות שהייתה לנו לבחור נושא שמעניין אותנו באמת ולחקור אותו לעומק. למדנו המון מעבודה זו
זו בעיננו  , לנסות וגם לטעות, לבדוק, לחקור, בה מאפשרים לתלמיד לקרוא, למידה בצורה כזו. העבודה והפקנו רבות מתהליך זה

למידה כיצד לבצע  , אלא גם למידה פעילה ומעשית, דבר זה מאפשר לא רק למידה תאורטית. הלמידה הכי משמעותית שניתן לבצע
.ולכתוב עבודת חקר באופן אקדמאי

ביבליוגרפיה
קרומי קרקע ביולוגיים ותפקידם במערכת אקולוגית מדברית:  מאמר. הצומח של ארץ ישראל8אנציקלופדיה שימושית מאוירת כרך –החי והצומח של ארץ ישראל 

מצפון לנחל פארן ספרית פועלים הוצאת יחדיו מאת : צומח בנגב.  חסרי חוליות יבשתיים2אנציקלופדיה שימושית מאוירת כרך –החי והצומח של ארץ ישראל . מאת אלי צעדי
.אבינעם דנין

תוצאות
בשטח הלא מופר נצפה קרום קרקע לעומת השטח המופר בו לא  

בנוסף השווינו בין אחוז כיסוי הצומח בשני  . נמצא קרום קרקע כלל
מן השטח היה מכוסה לעומת זאת  14%בשטח המופר -השטחים

ישנו גרף המציג את הפרש זמן  , מן השטח1%בשטח המופר פחות מ
בגרף רואים  . חלחול המים בין האזור המופר לבין האזור הלא מופר

כי באזור המופר זמן חלחול המים היה קרוב לשעה לעומת האזור  
לבסוף יצרנו גרף בו  . דקות9הלא מופר בו זמן חלחול המים היה 

מוצגת השוואה בין פעילות בעלי החיים באזור המופר לבין האזור  
בגרף רואים כי באזור הלא מופר קיימת פעילות ערה של  . הלא מופר

נצפו  . מגוון בעלי חיים לעומת האזור המופר בו קיימת פעילות מועטה
84, חלזונות18, קני נמלים123, מחילות22בשטח הלא מופר  

קני נמלים  2באזור המופר נצפו . שיחי חמדת המידבר5-קונכיות ו
.בלבד

מחוץ  -עביד אשר נמצא באזור הלא מופר.  2' איור מס
לשטח המידברן

השטחיםבשניהמיםחלחולזמניביןהמשווהגרף.5'מסאיור

בשנישהתקבלוהביוטיםהממצאיםביןהמשווהגרף.7'מסאיור
האזורים

קרום הקרקע שנמצא באזור הלא מופר. 4' איור מס

שיטות
בעבודתנו בדקנו כיצד פסטיבל המידברן משפיע על פעילות  

.  בעלי החיים בשטח הפסטיבל כחצי שנה אחרי הפסטיבל
להשערתנו בשטח הפסטיבל לאחר חצי שנה כמות פעילות  
בעלי החיים יפחת משמעותית עקב הריסת בת המחייה של  

המשתנה התלוי בעבודת החקר שלנו הינו  . בעלי החיים
פעילות בעלי החיים והמשתנה הבלתי תלוי בעבודת החקר  

שלנו  הינו קיום הפסטיבל כחצי שנה לפני זמן לקיחת  
.המדידות

אזור  -בעבודה זו ערכנו תצפיות באזורים בנגב המרכזי
השטח המופר ואזור מחוץ לשטח פסטיבל  -המידברן
לצורך קביעת זמן חלחול ביצענו  . השטח הלא מופר, המידברן

,  שעון עצר, ניסוי במהלכו השתמשנו בגליל פלסטיק אטום
הנחנו את גליל הפלסטיק  , מ מים"מ250מ וב"מ750בבקבוק 

לאחר  . על הקרקע ודחפנו אותו מעט כדי למנוע זליגת מים
מכן שפכנו את תוכן הבקבוק לתוך גליל הפלסטיק וחיכינו  

.לחילחול המים



7

שיטה
מזוןמגשיהצבתהיאבמחקרהשתמשנובההעבודהשיטת

ובובחולמולאוהמגשים,ניצניםבחולותהשונותהדיונותעל
פוזרודיונהכלעל.(למגשדוחןגרם3)דוחןגרגיריעורבבו

מהם6כאשר,הדיונהאורךלכלרחבהבפריסהמגשים12
.פתוחבשטח6-ולשיחיםצמודיםהיו

נבדקוובבוקראחדלילהבמשךחשופיםהועמדוהמגשים
אתלהסיקניתןמכך,המגשבתוךשנשארהדוחןכמות
.שנאכלההדוחןכמות

עלמקשהשהחולהיאבמגשיםהחולשלחשיבותו
הדוחןגרגיריאלולהגיעהמגשבתוךלחפורהמכרסמים

.לטורפיםחשופיםהמכרסמיםאתמשאירובכך
עלהמזוןמגשימיקום:במחקרהקבועיםהגורמיםבין

מןאחדבכלוהדוחןהחולכמות,המזוןמגשיגודל,הדיונה
המגשבוהזמןמשך,הבדיקההתבצעהבההעונה,המגשים

.בדיונהמוצבהיה

כיצד סוג הדיונה משפיעה על הרגלי האכילה של  
הגרבילים החיים בה

אורי סטרשנוב ואסף זוסמן, טל אריכא

מדרשת שדה בוקר, בית הספר התיכון לחינוך סביבתי

מבוא
סביבת חולות ניצנים היא סביבה מיוחדת כיוון שהיא  

נמצאת באקלים הים תיכוני של ישראל ובכל זאת מפאת  
התנאים הגאומורפולוגיים ותכונותיו הייחודיות של החול  

.  התפתחה בה מערכת אקולוגית האופיינית לאקלים מדברי
פסמופיליםכתוצאה מכך בשמורת ניצנים חיים מגוון מינים 

(אוהבי חול)
כאשר  . על בית גידול זה מאיימת סכנת התייצבות הדיונות

דיונות מתייצבות נוצר עליהם קרום קרקע עשיר בחומרים  
כתוצאה מכך יותר ויותר  . אורגניים שמונע מהמים לחלחל

צמחים ים תיכוניים גדלים על הדיונות ודוחקים את המינים  
.הפסמופילים

מטרות העבודה
.

איור המתאר את דרך הצבת המגשים על  . 1איור 
הדיונה  

נודדת   Aדיונה מסוג . 3איור 

(שמורת ניצנים)אזור המחקר 4איור 

Aמסוגהנודדותבדיונותכילראותניתןוהגרפיםהטבלאותמן
בשטחוכי,מגשבכלביותרהגדולההדוחןגרגריכמותנאכלה
.לשיחמבסמוךיותרגדולהגרגריםכמותנאכלההפתוח

יותרקטנהדוחןגרגריכמותנאכלהCמסוגנודדותהחציבדיונות
מאשרגרגריםיותרנאכלוהפתוחבשטחאלובדיונותוגם

.לשיחבסמוך
ביותרהקטנההדוחןגרגריכמותנאכלהDמסוגהיציבותבדיונות

לשיחבסמוךדוחןגרגרייותרנאכלו,אלודיונותבסוגואולם
.הפתוחבשטחמאשר

סיכום ומסקנות
.  כך הגרבילים אוכלים פחות ממגשי המזון שהוצבו בדיונה, מתוצאות המחקר עולה כי ככל שרמת היציבות של הדיונה גבוהה יותר

מעדיפים סביבת מחייה חולית של דיונות אשר אינן מיוצבות   (GA)וגרבילי החוף  (GA)גרבילי החולות , כמו שכתוב בסקירה הספרותית
.כמו כן גרבילים אלו ניזונים מזרעים ומצמחים, באופן מלא ואינם חיים בסביבה של אדמה שאינה חולית

.עובדות אלו על אזורי המחייה והתזונה של הגרבילים באות בקנה אחד עם תוצאות המחקר
הגרבילים מעדיפים את סביבת המחייה החולית ועל כן סביר שבדיונות הנודדות והיציבות למחצה שבהן הוצבו מגשי המזון יימצאו  

בדיונות היציבות למחצה והיציבות תימצא יותר צמחייה אשר תהווה תזונה טבעית לגרבילים החיים  , בנוסף לכך, מראש יותר גרבילים
בניגוד לגרבילים החיים בדיונות , יבססו את תזונתם יותר על הצמחייה טבעית ויימנעו מאכילה ממגשי המזון, שם ועל כן הגרבילים

.בהן המזון נמצא בכמות מועטה יותר ונדירה יותר והגרבילים יהססו פחות לאכול מן המזון המוצב במגשים, הנודדות

ביבליוגרפיה
(החברה להגנת הטבע, "חולות מישור החוף בישראל", )2611(', א, רוטשילד', ב, שחם', ע, כהן

שימור חולות מישור החוף מסמך מדיני

לדון בדילמה הסביבתית האם לתת לדיונות להמשיך  ▪
.ולהתייצב או להתערב ולהגן על המינים הפסמופילים

עידוד התלמידים לקחת על עצמם משימות בתחום של  ▪
.כחלק מתכנית הלימודים, עבודת חקר אישית או קבוצתית

עידוד האחריות האישית ואחריות כלפי הסביבה כפועל  ▪
יוצא מן העיסוק בעבודת החקר

מתן אפשרות לכל תלמיד להתפתח במחקר לפי נטיות  ▪
ליבו ובאופן שבו התלמיד עצמו מוביל ומתמחה בנושא  

.המעסיק אותו תוך קבלת הנחייה מן המורים
יצירת קשר בין תלמידי התיכון לחינוך סביבתי  ▪

.  לאוניברסיטת בן גוריון

תוצאות

גרביל חוף אשר נמצא במהלך המחקר  .  2איור 

:מקרא.5איור
A)נודדותדיונות-1 )

C)נודדותחצידיונות-2 )
D)יציבותדיונות-3 )

האחרונותהשניםמשמונההמחקרנתוני.6איור

ון 
מז

 ה
שי

מג
 ב

כל
נא

 ש
צע

מו
 מ

קל
מש

(
ים

רמ
בג

)

משקלים ממוצעים שנאכלו במגשי המזון בסוגי דיונות שונים

סוג הדיונה
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דרור הבית עורב אפור יונת הסלע עורבני נקר סורי ירקון פשוש חוגלה אנפית בקר
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עושר מינים באיזור פתוחעושר מיני ציפורים

יותרהציפוריםשלהמיניםועושרשפעכיעולהמהתוצאות
שלובאזור,תיכוניהיםבחורשכלומרהפתוחבאזורגדול

מיניושפעעושרהאדםהתערבותשעברהרכבחניית
.נמוךיותרהיהציפורים

(  חניית רכב וחורש ים תיכוני)הקשר בין שימושי הקרקע 
הנדיבלבין שפע ועושר מיני הציפורים ברמת 

בארה'גמייס, עבד אלעזיז טויל, סוהא מסארוה
ש יוסף שאהין"וה ע'ספר מקיף עמל אלאוח-בית

מבוא
גורמיםהעריםופיתוחישראלבמדינתהצמיחהקצב

האנושיתהפעילות.הפתוחיםבמרחביםניכרלצמצום
מיניםלהכחדתולגרוםטבעיותמערכותלדחוקעשויה
.(בעירהטבעבשביל,לשפיץ)ציפוריםשלשונים
התופעותאחתהיאהמטרופוליןאיזורייצירת

.בישראלוגםהמודרניבעולםהבולטותהגיאוגרפיות
הקרקעבשימושישינוימצריכהאלואזוריםיצירת
לציפוריםקינוןמקוםשמשמשיםגידולבתיוהרס

.(2007,אמיר)

לבניוהןהאקולוגילאיזוןהןחשובותהציפורים
,האדםפעילותעקב.לשמרןחשובולכןהאדם

.ניכרתבמידהמואציםמיניםהכחדתשלתהליכים
מקטיןהקרקעבשימוששינויאיךמראהזהמחקר

גדלובכךהציפוריםמיניושפעעושראתבהרבה
חשובלכן.ציפוריםשלמיניםלהכחדתהסיכוי

מגווןלשימורמביאפתוחיםשטחיםששימורלהראות
.הציפוריםשלהמינים

רציונל

מטרת המחקר
הנדיבברמתהציפוריםמיניועושרשפעאתלבחון

עברהשלאקרקע,קרקעשלשוניםבשימושים
שעברהוקרקע(תיכונייםחורש)אדםשלהתערבות

.כחנייהמשמשתוהיאהאדםלצרכישינוי

שאלת המחקר
יםוחורשחנייה)הקרקעשימושיביןהקשרמה

?הנדיבברמתהציפוריםמיניושפעעושרלבין(תיכוני

שיטת העבודה
ודצמברנובמברבחודשיםהנדיבברמתנעשההמחקר

האדםשבוחנייהאזור.שוניםאזוריםבשני,2018בשנת
יםחורש)פתוחשניואזור,לצרכיוהקרקעשימושאתשינה

10-כתצפיתכלמשך,תצפיותעשרשניםערכנו.(תיכוני
בעזרתשראינוהציפורשםאתרשמנותצפיתבכל.דקות

במגדירנעזרנו.מיןמכלהפרטיםמספרואתמשקפת
.הציפוריםאתלהגדירבכדיציפורים

תוצאות

מסקנות
ביחסהציפוריםבמיניביותרעשירהלמדינהנחשבתישראל

הקרקעבשימושילשינוייםגרםהמואץהפיתוח.לשטחה
שלהגידולבתיעלאיוםיצרהדבר.גידולבתיולהרס

המיניםושפעעושרכימלמדיםהמחקרממצאי.הציפורים
ושפעמעושרגדוליותרתיכונייםחורששלהפתוחבשטח
פעילותלצמצוםצעדיםינקטולאאםלכן.בחנייההמינים
מחקרים.להיפגעימשיךהציפוריםשלהביולוגיהמגווןהאדם
הרסהיאמיניםלהכחדתהעיקריתהסיבהכימראיםרבים
מדאיגהההכחדהמגמת.קרקעשימושיושינויגידולבתי

טבעייםמערכתשירותימספקותהציפוריםשכן,מדענים
כמותויסות,פרחיםהאבקת,זרעיםפיזור–כגון,חיוניים

.פגריםוסילוקוהמכרסמיםהחרקים

מקורות מידע
החברה  , ציפורים בישראל בסכנת הכחדה, דן אלון ויואב פרלמן

2018נובמבר , להגנת הטבע
https://www.teva.org.il/?CategoryID=806&ArticleID=2724

חניית רכבחורש ים תיכוני

(  חורש ים תיכוני וחניית רכב) הקשר בין שימושי הקרקע 
לבין עושר ושפע מיני הציפורים ברמת הנדיב
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מטרת המחקר
לבחון את ההשפעה שיש לתחנת מדגה 

הממוקמת בסמוך לכנרת על איכות מי הכנרת 

. ועל המגוון הביולוגי בו

מבוא
מי פלט מבריכות דגים מכילים לרוב שאריות חומרי  

הזנה ומזון העשויים לפגוע במערכת הצומח והחי  

,  בסמוך לקיבוץ גינוסר, על שפת הכנרת. במים

ממוקמת תחנה למדגה אינטנסיבי בבעלות אגף  

מי גידול הדגים  שאריות . הדייג במשרד החקלאות

. מוזרמות באמצעות צינור אל הכנרת
מיני הרכיכות ומספר הפרטים שנאספו בתאריכי הדיגום 

ההשפעה של הזרמת מי פלט של גידול דגים על  
מגוון מיני הרכיכות בכנרת

ט"תשע, שקד לזר       תיכון מקיף בית ירח, קורובקיןנטלינטלי , תומר מצה

שאלת החקר
מהי ההשפעה של הזרמת מי פלט של גידול  

? דגים אל הכנרת על מגוון מיני הרכיכות

שיטת העבודה
מגוון הרכיכות בסמוך לצינור  ערכנו תצפית על 

2-המזרים את מי התחנה ועל מגוון הרכיכות ב

נקודות המרוחקות במקצת מצינור הזרמת המים  

אספנו דגימות מים לצורך , כמו כן. מצפון ומדרום

.מדידת איכותם

מסקנה
מי פלט בריכות דגים מתחנת המדגה בגינוסר  הזרמת 

בשפע  מיני הרכיכות ולעלייה בעושר מביאה לעלייה 

.  בסמוך לצינור הזרמת המיםהפרטים מכל מין 

בבליוגרפיה
".  צלול"עמותת . מי פלט בריכות הדגים(. 2010. )א. עופר

:  11.10.18: נשלף ב
https://zalul.org.il/wp-

content/uploads/2018/09D%/7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
-D%7%9E%D7%99-D%7%A4%D7%9C%D7%98-

D%7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-
%D7%94%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D-11fdp.
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המליחותלבעייתכפתרוןלכנרתמותפליםמיםהזרמת
.הפיטופלנקטוןאוכלוסיותגודלעלוההשפעה
ט"תשע ,ירחביתמקיףתיכוןזעירארזמורןוכטלשירי

המחקרמטרת
והשינויים  , לבחון את ההשפעה של הזרמת מים מותפלים

על גודל אוכלוסיית  , בריכוזי המלח הצפויים באגם

.  הפיטופלנקטון

 :ביבליוגרפיה
:מרכז המחקר והמידע-הכנסת . סוגיות מרכזיות–משק המים בישראל (. 2018.  )ע , אבגר

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/7d096829-0ff5-e711-80da-00155d0ad651/2_7d096829-0ff5-e711-80da-
00155d0ad651_11_10526.pdf

זמןלאורךהשוניםבטיפולים (ננומטר 663שלגלבאורךבליעה) aכלורופילריכוזשל (%)היחסיהשינוי :

תורמתמזוקקיםבמיםהנוכחיבמצבםהכנרתמימהילת

אוכלוסייתגידולשלוממושכתמאוזנתמגמהעללשמירה

של מים מותפלים  מכאן שהזרמה . באגםהפיטופלנקטון

בכמות מדודה אל הכנרת עשויה אף היא להוות גורם מאזן  

.מבחינת גידול אוכלוסיית הפיטופלנקטון בכנרת

מסקנות

מבוא
יהילעלההביאבשנים האחרונות הכנרתמפלסירידת

ובעקבות כך לפגיעה באיכות  האגםבמיהמלחיםבריכוז

.  ובמגוון בעלי החייםבמגוון האצות מי השתייה ולשינויים 

הירידה במפלס מי הכנרת והצורך הגובר במים מתוקים  

אחד מהם הוא הזרמת , הוביל חוקרים למציאת פתרונות

מפלסאשר תביא לעליית. מים מותפלים לתוך הכנרת

.  המים מחד ולהורדת ריכוז המלחים מאידך

העבודהשיטות
המדמה את התנאים שייווצרו בכנרת לאחר  ביצענו ניסוי 

טיפולים בעלי  3הניסוי כלל . החדרת המים המותפלים

ל מי  "מ100: מזוקקיםשונים של מי כנרת במים מיהולים

-ול מים מזוקקים "מ25עם ל מי כנרת "מ75, (בקרה)כנרת 

פעמיים בשבוע  . ל מים מזוקקים"מ50עם ל מי כנרת "מ50

הכלורופיל  יום בדקנו את ערכי הבליעה של 21במהלך 

.ספקטרופוטומטרמכשיר באמצעות 

החקרשאלת
ריכוזעלמזוקקיםבמיםכנרתמימיהולשלההשפעהמהי

?הפיטופלנקטוןאוכלוסייתלגודלכמדדהכלורופיל

תוצאות

 663שלגלאורך)aכלורופילריכוזשל (%)היחסיהשינוי

זמןלאורךהשוניםבטיפולים)ננומטר
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של צמח  על התפתחות  PHהשפעת רמות שונות של חומציות 
 .D.W.Cחסה במערכת הידרופונית מסוג 

ס אורט מקיף ערבי רמלה"מדעי סביבה ב7ב"אפנאן מוסה        כיתה י,אחלאם אבועאנם,רביע אלדנף

שאלת החקרמבוא
שלחומציותשלשונותרמותהשפעתמה

חסהצמחהתפתחותעלPHמימיתתמיסה
?D.W.Cמסוגהידרופוניתבמערכת

מטרת המחקר
PH-הרמתאתלגלותהיאהמחקרמטרת

במטרה,החסהצמחלהתפתחותהאופטימלית
ואנשיםחקלאיםאצלהמודעותאתלהגביר

.ביתיתהידרופוניותבמערכותחסהשמגדלים

בכל.קבועבאיזורומקמנוגודלבאותודליים12הכנו
דלייםשלושהבכל.חסהשתילישלושההיודלי

,PH=5שונותברמותחומצההוספנו PH=4, PH=6ו
PH=7להתפתחותביותרהמתאימההרמהלבדיקת
.חסהצמח

שיטת המחקר

תוצאות 

השפעת החומצה על 
.התפתחות הצמחים

https://naturetech.co.il/hydroponics
https://growshop.co.il

ביבליוגרפיה

המסקנה  העיקרית
PH=4בערךהיטבלגדוליכוללאחסהשצמחהסקנו

PH=5-השערךהסקנו.הרמותלשאריחסיתPH=7ו
חסהצמחלגידולביותרהמתאיםהואPH=6ו

מבחינתהן,הגודלמבחינתהןהידרופוניתבמערכת
.הצבעמבחינתוהןהמבנה
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מ"השורשים בס

בהמערכתהיא.D.W.Cמסוגהידרופוניתמערכת
באדמהשימושללאמנותקבמצעצמחיםמגדלים

מזיניםומינרליםחומריםשלתערובתבעזרת,דשנה
."לצמחמזון"בתורהמשמשיםבמיםהמומסים

,עשירלגידולזובטכנולוגיהנרחבשימושקייםבימינו
.ופירותירקות,תבלוןצמחי,צמחיםשלובריאנקי

,איכותייםלמיםזקוקיםאנומיטביהידרופונילגידול
כלסך:הגידולאיכותעלהמשפיעיםמהמדדים
החשמליתהמוליכותרמת,במיםהמומסיםהחלקיקים

.pHהחומציותורמתבמים
עלPHהחומציותרמותבהשפעתלהתמקדבחרנו

.צמחשלהתפתחות
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School name: Abdallah Bin Al-Hussein Secondary girls
Student’s  names: Sara Abu Sbeih/ Suhaila Awaida/ Aseel Abseieh

The research investigates in a very serious environmental problem
in our country which is the spread of mosquitoes. The rainwater
ponds, swimming pools of unused water tanks and wells ,בור)) are
all good places to lay eggs. Mosquitos are vectors of the deadliest
diseases around the world like the West Nile virus, the Zika virus
and others. The Asian tiger mosquito is an invasive species that
was first discovered in Israel in 2002 and can now be found
throughout the entire country.
This research aims at investigating the influence of different pH
index (acidity) on the larva's metamorphosis. In addition to
increasing awareness among different levels and ages of people
on how to avoid or even decrease its spread and its harsh effect
on human health.
Water play crucial role on larval metamorphosis.

Mosquitoes can be controlled in different ways such as biocontrol,
larviciding, or adulticiding and Adding bleech (sodium
hypochlorate). In the last process, the acidity of standing water is
increased by adding hypochlorate to kill the larva .

Our research aims at proving that water acidity affects the larval
activity and metamorphosis and also to find out the lethal pH
index.and increase people’s awareness to deal with standing
water

1). Does the water acidity affect the mosquito larva development?
2).Which pH level is the most lethal of the mosquito larva?

1.The pH index of natural water is correlated with the presence or
absence of particular mosquito larva.
2. Larval development will be adversely affected at pH4 and
below.

Three different pH solution treatments “pH 4-5 and 6 were
prepared by using different amounts of vinegar on each tap
water was added to complete 9L, our controlled treatment was
tap water(Ph=7) .In the preparing process , each treatment was
repeated five times. The experiment was conducted in the most
shaded place of the school garden in the 18th of March 2018

Results and Discussion
The results show that ph4 was lethal for mosquitos so it has no tolerance for this
acidity. As the pH increased , the number of larva increased until it reached the
maximum in our controlled treatment pH7 (which has no acid addition).
Therefore, we conclude that acid Medias are lethal for egg mosquitos or it might
be stress conditions for them according to their tolerance. To sum up, our results
proved our hypothesis.

Recommendations
We want to reduce the use of chemicals that affect the environment ,organisms
and food network.
Thoroughly checking home, yard, and garden at least once a week for standing
water sources (ex: bucket under an air conditioner, pets' water dishes, etc, dishes
of flowerpots, etc).

Research reflection:
• We decided to increase the awareness of other students and we already

started this step.

• The next step will be more comprehensive by inviting their parents
• The last step we are planning is to distribute awareness bulletins in the public

institutions.

Bibliography: Sequihod,I.(2016). Effects of different pH levels on the
viability,metamorphosis rate and morphology of Aedes mosquitoes.
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כיצד משפיעים  
כמות כדורי  

על " אפ–טופ "ה
התאדות המים  

?במאגר

ערכנו ניסוי ובו הצבנו  
שלושה מכלים בעלי כמות 
מים שווה ובכל מיכל כמות  

שונה על  " אפ-טופ"כדורי 
מנת לבדוק את ההשפעה  

על גובה המים וטמפרטורת  
.המים

גרמו " אפ-טופ"כדורי ה
להקטנת התאדות המים  

,  בנוסף. כפי ששיערנו, במיכל
ככל שהיו במיכל יותר כדורי 

כך קטנה  , "אפ-טופ"
.  טמפרטורת המים

ניתן לראות כי ישנה 
מגמת ירידה של 

גובה המים בכל אחת  
מהמכלים בעקבות 

השפעת כדורי 
".  אפ-טופ"ה

הבעיה הסביבתית ומטרת  
מחסור במים –המחקר 

בישראל והצורך בהקטנת  
התאדות מים ממאגרים  

,  הכנרת: כגון-פתוחים
מאגר צלמון ובית נטופה  

.'וכו

Could NeoTop’s ", (2015)', פרס ש water spheres save California?" , 21ישראל.
https://www.israel21c.org/could-neotops-water-spheres-save-california/
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השפעת שינויים במשטר הזרימה על הצומח המדברי
גוברמןמעין , איתמר שדות, טולדנויובל : תלמידים

עופר שמואלי:מנחה
מדרשת שדה בוקר, בית הספר התיכון לחינוך סביבתי

סיכום ומסקנות
,  התוצאות מראות אף כי מגוון המינים בפשט ההצפה זהה לפני ואחרי לסכר. אחוז הכיסוי גבוה יותר מתחת לסכר בערוץ הזרימה  וגם בפשט ההצפה, כפי שניתן לראות בתוצאות

.  אך גדול הרבה יותר בערוץ הזרימה שלפני לסכר לזה שאחריו

:מתוצאות אלה ניתן להסיק כמה מסקנות

שמגיעה גם לפשט ההצפה  , ככל הנראה כמות המים הרבה. השינוי במשטר הזרימה אשר הסכר יוצר מעודד צמיחה רבה הן בערוץ הנחל תחת הסכר והן בפשט ההצפה סביבו•
.ולא רק לצמחי ערוץ הזרימה מעודדת נביטה של צמחים רבים וגדילת צמחים לגדלים גדולים יותר

ככל הנראה מפני שלמרות תוספת המים נותרו התנאים שם קשים ומונעים ממיני צמחים שלא מותאמים להם היטב  . חברת הצומח בפשט ההצפה נשארת דומה לפני ואחרי הסכר•
.לגדול בהם

צמחי המדבר המותאמים ביותר לתנאי היובש לא מצליחים לעמוד בכמות  , ככל הנראה. ומגוון המינים בה יותר נמוך באופן משמעותי, הסכר פוגע בעושר חברת הצומח תחתיו•
.המים הנוספת או בזרימה האינטנסיבית שיוצר הסכר בערוץ הבודד ולכן לא מצליחים לגדול

.נראה כי שינוי התנאים שנוצר בעקבות הסכר פוגע בחברת הצומח הטבעית בנחל3' ובייחוד ממסקנה מס, ממסקנות אלה

שיטה
.צומחסקריהייתההשתמשנובההמחקרשיטת
בנחלההצפהולפשטהזרימהלאפיקהלכנו
אלובסקרים.אחריווהןהסכרלפניהן,בוקר

שלבריבועיםהצומחכיסויאחוזאתבדקנו
10X10הצמחיםשלגודלםמדידתבאמצעות',מ

אתהשווינו,כןכמו.השטחבתאשנתייםהרב
צדימשניהמקביליםהאזוריםביןהמיניםמספר
חברתעושרשלתמונהלקבלמנתעל,הסכר

.בנחלהצומח

האופייניתאקולוגיתמערכתקיימתבוקרבנחל
עפרסכרקייםבנחל.בנגבס"הלבמישורילנחלים
עלאף.שיטפוןידיעלהקמתולאחרכשנהשנפרץ

הפרעהליצרהסכרממשיך,שנפרץלאחרגם,כןפי
זורםהסכרשעד,הנחל.הנחלבזרימתמשמעותית

מצטמצםרחבשטחפניעלקטניםערוציםבמספר
ואףבפירצהעוברכשהואיחידלערוץומתאחד

שינוי.בקרקעיחסיתגדוללעומקלהתחתרמתחיל
עלוהןהנחלשלהזרימהתוואיעלהןמשפיעזה

.הצומחובפרט,בוהחייםהיצוריםמגוון

מטרות העבודה
הזרימהבמשטרשינוייםביןהקשרבדיקת•

פעילותבעקבותשנגרמיםהמדבריתבסביבה
.במקוםהנמצאתהצומחחברתלבין,אדם

בחלקיהצומחומגווןהכיסויאחוזביןהשוואה•
לפני(ההצפהופשטהזרימהערוץ)השוניםהנחל
.הסכרואחרי

בתחוםמשימותעצמםעללקחתהתלמידיםעידוד▪
מתכניתכחלק,קבוצתיתאואישיתחקרעבודתשל

.הלימודים

לפיבמחקרלהתפתחתלמידלכלאפשרותמתן▪
מובילעצמוהתלמידשבוובאופןליבונטיות

מןהנחייהקבלתתוךאותוהמעסיקבנושאומתמחה
.המורים

תוצאות
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לפני הסכראחרי הסכר
*מתנןמתנן

*חמדהרותם

אכילאהחמדה

מלוחבלוטה גלונית

קזוחאכילאה

לענת מדברמלוח

מרווה צמירה

רכפתן  

*רותם

לפני הסכראחרי הסכר

*רותםרותם

חמדהחמדה

מלוחמלוח

טבלת השוואה של מגוון הצומח בערוץ הזרימה לפני הסכר  
ואחריו

טבלת השוואה של מגוון הצומח בפשט ההצפה 
לפני הסכר ואחריו

נצפה בשטח אך לא  )*( צמח המסומן בכוכבית 
.בתאים אותם סקרנו

ביבליוגרפיה
(2003)גדותצמחייתעלהזרימהבמשטרשינוישלההשפעה ,אלדרדברט

(2000)" מאפייני האקלים בנגב", אופירה גל
ידע אישי, תושב קיבוץ שדה בוקר שהיה מעורב בבניית הסכר, רז יהל

באזור בו הוא יוצר אפיק זרימה יחיד ישנה עליה משמעותית באחוז כיסוי , בטבלאות והגרפים ניתן לראות כי אחרי הסכר
באזור בו אחוז הכיסוי נמוך  , לפני הסכר, לעומת זאת. עליה זאת ניכרת הן בערוץ הנחל עצמו והן בפשט ההצפה. הצומח

.ורכפתןומכיל יותר מינים עדינים כגון מרווה , מגוון המינים גבוה יותר, יותר

מבוא
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:מבוא
נושא זה עלה מתוך הבעיה הסביבתית של הגידול  . נושא עבודתנו הוא קרינה הנפלטת מטלפון סלולרי ומאנטנות סלולריות

.  המתמיד בחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית מאנטנות סלולריות ומהטלפונים הסלולריים בהם אנו משתמשים

:העבודהמטרת 
,  כשלוקחים בחשבון את כלל הקרינה אליה נחשפים, להבין האם עדיף להיות קרובים או רחוקים מהאנטנה הסלולרית

,  הקרינה ממנה יותר גבוהה-כשנמצאים קרובים לאנטנה הסלולרית . הכוללת את הקרינה מהטלפון הנייד בזמן השימוש בו
.כשנמצאים רחוק מהאנטנה המצב הפוך. אך הקרינה ממכשיר הטלפון הנייד בעת השימוש בו יותר נמוכה

:החקרשאלת 
?מהי השפעת המרחק מהאנטנה הסלולרית על רמת הקרינה הסלולרית הכוללת שנחשפים אליה בזמן שיחה סלולרית

:דרכי מדידה
כדי למדוד  . בכל מדידה רשמנו את רמת הקרינה המקסימלית שמדד המכשיר. ED75קורנטהשתמשנו במודד קרינה מדגם 

.  מטר3ברמת דיוק של , בטלפון הניידGPSשמרנו את מיקום המדידה כפי שנמדד באמצעות , את המרחק מהאנטנה
מדדנו את רמת הקרינה במרחקים שונים מאנטנה סלולרית  . מדדנו את המרחק מהאנטנה, Google Mapsבאמצעות 

בכל מרחק מדדנו את רמת הקרינה בזמן שיחה בין שני טלפונים ניידים הנמצאים  . שנמצאת בקרבת מקום מגורינו בשוהם
.פעמים כדי שהמדידות יהיו מהימנות3חזרנו על כל מדידה . באותו מרחק מהאנטנה

שוהםתיכון , שושןאורלי : מורה, כהןוטל , אורי פמפר

עוצמת הקרינה הממוצעת במרחקים שונים מהאנטנה הסלולרית

:מסקנה
ממרחקשהחלגילינושערכנוהמדידותפיעל

כדיאליהקרובלהיותעדיףמהאנטנהמסוים
תהיהבטלפוןשימושבזמןהקרינהשעוצמת

.נמוכה
נחשפיםלאנטנהקרובמאודנמצאיםאםאבל

ולכן,הזמןכליחסיבאופןגבוההקרינהלעוצמת
רמתשבולמרחקעדממנהלהתרחקעדיף

.נמוכיםלערכיםיורדתממנההקרינה

?האם מומלץ להיות קרובים לאנטנה סלולרית או להיות רחוקים ממנה
מדעי סביבהאקוטופעבודת 

:תוצאות
עוצמת הקרינה הממוצעת במרחקים שונים 

מהאנטנה הסלולרית

שעדיףציפינו.חלקיבאופןהשערתנואתמאששתהמסקנה
הקרובהמרחקהשפעתכי,הסלולריתלאנטנהיותרקרובלהיות

היאנחשפיםאליההקרינהעוצמתעללגוףהניידהטלפוןשל
מהאנטנהנחשפיםאליהמהקרינהמשמעותיתיותרהרבה

רקנכונהשהשערתנוגילינו.אליהכשקרוביםגם,הסלולרית
מהאנטנההמרחקשלנוהמדידותלפי.מהאנטנהמסויםממרחק

מהאנטנהמטר100-ל42ביןהואנכונההשערתנוממנו
.מדדנושאותההספציפית
:מקורות מידע

:  משרד הבריאות, מדינת ישראל. קרינה סלולרית. משרד הבריאות. 1
https://www.health.gov.il/Subjects/radiation/cell_phone/Pages/default.aspx  .
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תיכון בית ירח
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פרס  שלישי-  מקום 
כספי ע"ס 600 ש"ח 

לכל תלמיד.

אוכלוסייתגידולקצבעלבמיםמומסזרחןריכוזהשפעת
LyngbyaוOscillatoria spהאצות sp

.ט"תשע ,ירחביתתיכון .לישהראל ,הרחולנעמי ,מלטרתמיר

 :ביבליוגרפיה
:  דוח פעילות שנתי של המעבדה לחקר הכנרת-ניטור ומחקרי כנרת (. 2016(. ג, גל

http://www.ocean.org.il/Heb/_documents/AnnualReport2016Kineret.pdf 15.11.18: שימושתאריך

קצבעלהכנרתבמיהמומסהזרחןריכוזהשפעתמהי

Oscillatoriaהכחוליותהאצותאוכלוסייתשלהגדילה

spו-Lyngbya spממשפחתOscillatoriaceae?

המחקרמטרת

שינויי המפלס ופעולות שונות של האדם בסביבת אגן  

לשינויים בריכוז  , בין השאר, הניקוז של הכנרת גורמים

לשינוי בהרכב אוכלוסיות  דבר זה עשוי להביא . במיםהזרחן 

האוכלוסיות שמושפעת משינויי  אחת . של אצות בכנרת

(.  ציאנובקטריה)הכחוליותהמפלס היא אוכלוסיית האצות 

של מלווה לעיתים ביצירה פריחה של אצות אלו במי הכנרת 

על  , רעלנים אשר יכולים להשפיע לרעה על איכות המים

.  מגוון המינים ועל בריאות האדם

מבוא
כנרתבמיהאצותשלתרביתגידלנובוניסויביצענו

ומדדנו,ג לליטר"מ0.06, 0.04, 0.02, 0שלזרחןבריכוזי

ערכיאת( 680nmגלאורך(ספקטרופוטומטרבאמצעות

.םיו17למשךהאצהשלהבליעה

עבודהשיטות

לביןהכנרתבמיהמומסהזרחןריכוזביןהקשראתלבחון

-וOscillatoria spהכחוליותהאצותשלהגידולקצב

Lyngbya spהעתידיתלהתפתחותבנוגעהערכהולקבל

.הכנרתבמיאלואצותשל

החקרשאלת

המסקנ
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למנהיגות  תיכון 
מדעית קהילתית 

לוד
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פרס   שני-  מקום 
כספי ע"ס 750 ש"ח 

לכל תלמיד.

בואהרוןרז אלון ועומר , חמו-רעות בן: תלמידים מבצעים
עינת פילר: מורה מנחה

נקודת המוצא לחקר

:החקרשאלות

סיגריהבדלימיצויריכוזביןהקשרמה.1

?משזרעישלהנביטהאחוזלבין

סיגריהבדלימיצויריכוזביןהקשרמה.2

?מששורשונישלתאיתנשימהקצבלבין

התוצאותהסבר

-8חוקרים סביבה 
ט"תשע

לבדוק את ההשפעה של מיצוי בדלי : מטרת המחקר

.זרעיםוהתפתחות של סיגריה על נביטה 

יושרובובמיצויהסיגריותבדלישריכוזשככלשיערנו

נמוךיהיההנביטהאחוזכךיותרגבוהיהיההזרעים

דבר,יותראיטייהיההשורשוניםהתפתחותוקצב

זוהשערה.איטיתאיתנשימהבקצבשיתבטא

מכילסיגריותבדלישמיצויהעובדהעלמבוססת

,השרוףהטבקבשאריותשמקורם,רעיליםכימיקלים

הנביטהבתהליכילפגועצפויההמזיקהוהשפעתם

.הזרעבתאיהמתקיימיםוההתפתחות

ובקצבהנביטהבשיעורעלייהשהראו,הניסויתוצאות

בריכוזהעלייהעםמששורשונישלהתאיתהנשימה

.אותנוהפתיעו,הסיגריותבדלימיצוי

רקלאישהשרוףבטבקכילמדנומחקרבמאמרימעיון

נביטהמעודדיחומריםגםאלארעיליםכימיקליים

(butanolide)בוטנולידיםוביניהםוצמיחה

כאשרשנוצרים(cyanohydrins)וציאנוהידרינים

דומהבוטנולידיםשלהפעולהמנגנון.נשרףאורגניחומר

כמדכאהידועיברלין'גהצמחיההורמוןשללפעולתו

גורמתלבוטנולידיםזרעיםשלחשיפה.זרעיםתרדמת

חלבוניםשלביצירההמעורביםגניםשליתרלביטוי

מעורביםאלהחלבונים.expansinsהנקראים

מימןקשרישלמפירוקכתוצאה,תאיםשלבהתרחבות

במהלך,התאדופןאתהמרכיביםהתאיתסיביבין

שנביטהמשום.צמחייםתאיםשלההתחלקותשלבי

תאישלוהתרחבותתפיחהשלראשוןשלבכוללת

בארגוןהמעורביםחלבוניםשליתרביטוי,בזרעהעובר

לסיכויירקלאלתרוםיכולהתאדופןסיבישלמחודש

שללהצצהעדהזמןמשךאתלקצרגםאלאהנביטה

.הזרעמתוךהשורשון

היההמשזרעישלההשריהבמיהסיגריותבדלישריכוזככל

הנביטהאחוזכך(מיםל"מ100/בדלים0-10)יותרגבוה

.100%-ל73%-מעלה

חלקם.לסביבהמושלכיםהסיגריותמבדלי2/3-כ

.מיםלמקורותניקוזתעלותדרךגשםבמינשטפים

והכימיקלים,מתפרקיםהקרקעעלהנותריםהבדלים

הטבקשאריות.הקרקעאתומזהמיםדולפיםשלהם

רעיליםחומרים4000-ככוללותשבבדליםהשרוף

הצמחייה,הקרקע,הימיתהסביבהעלהמאיימים

מחשבהמתוךהבדליםאתשאוכליםהחייםובעלי

.במזוןשמדובר
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תוצאות

השפעת ריכוז מיצוי בדלי סיגריה על קצב  
מששורשונינשימה תאית של 

ב
ביבליוגרפיה

Şükrü Serter Çatav, Köksal Küçükakyüz, ÇağatayTavşanoğlu, Juli G.Pausas. (2018). Effect of fire-derived chemicals on germination and seedling

growth in Mediterranean plant species. Basic and Applied Ecology, Volume 30.

ריכוז מיצוי בדלי סיגריה  השפעת 
על אחוז הנביטה של זרעי מש

ב

הכנוהראשוןשלבב

בדלי10שלמיצוי

מיםל"מ100-בסיגריות

הכנוהזומהתמיסה.ברז

.2פימיהוליםשלסדרה

שיטות עבודה

בדלי10,5,2.5,1.25,0:בריכוזיםסיגריותבדלישלבתמיסותספוגגפןצמרגביעלמשזרעיהנבטנוהשנישלבב

.טיפולים5כ"סה.ל"מ100/סיגריות

.ממוצענביטהאחוזוחישבנושנבטוהזרעיםמספראתטיפולבכלספרנוימים7כעבור.חזרות3בצענוטיפוללכל

כלעבור,השלישישלבב

בדקנו,הטיפולים5-מאחד

התאיתהנשימהקצבאת

2באורךשורשונים20של

משךפי-עלאחדכלמ"ס

צבעלהיעלמותעדהזמן

.פתלאיןפנול

:שלבים3כללהמחקר

ב

ב

מסקנות
בזמןהנוצריםחומריםשלנביטהמעודדתהשפעתם

שלהמזיקהמהשפעתםיותרגדולההיאטבקשריפת

נוכללא,ברם.הסיגריותשבבדליהרעיליםהכימיקלים

ללכלוךפרט.לסביבהסיגריותבדליהשלכתעללהמליץ

זופסולתלבלועעלוליםחיים-בעלי,מיםמקוויולזיהום

,מיצוימהבדליםלהפיקלהמליץאפילונוכללא.להינזק

כישידועמשוםבגינהבוולהשתמש,עשינושאנחנוכפי

בצמחלפגועשעלוליםרעיליםחומריםישנםבבדלים

שיאכלמיעללרעהשישפיעואוהתפתחותובהמשך

.מהצמח

100/בדלים10-ל0-מעלההסיגריותבדלישריכוזככל

התקצרפתלאיןהפנולצבעלהיעלמותעדזמןכךמיםל"מ

.דקות5-לדקות7.67-מ

-דופחמןנפלטהנבטבשורשוניהתאיתהנשימהבתהליך

ויוצרפתלאיןהפנולבתמיסתמיםעםהמגיבחמצני

הוורודהצבעלהעלמותגורמתהחומצה.פחמתיתחומצה

הצבעלהיעלמותעדהזמןשמשךככל.פתלאיןהפנולשל

שריכוזככל,לכן.מואץתאיתנשימהקצבכךיותרמהיר

כךמיםל"מ100/בדלים10-ל0-מעלההסיגריותבדלי

.התגברהנבטיםשורשונישלהתאיתהנשימהקצב
            

               
          expansin

        '      
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פרס  ראשון-  מקום 
כספי  ע"ס 900 ש"ח 

לכל תלמיד.
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פרס  ראשון-  מקום 
כספי  ע"ס 900 ש"ח 

לכל תלמיד.
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תחרות הצילום

 נושא הצילום השנה הוא: "הסביבה בשירות האדם ".
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ב"סשם המורה שם תלמיד שםהתמונה
נג'ם אגבאריה גדיר זועביבילוי בחיק הטבעתיכון מקיף אום אלפחם

:"קורי עכביש אינם עסק מקיף ז' אשדוד 
ביש"

ניקול לפיןאיריס קרויטוריו

לאן נעלמה הדבורה תרתי תיכון ימה
משמע

פראס אבו סארהסורה סוהיר

בראנסי  חיאתרואה עאזםהיופי שבטבעעמל אחווה בטייבה
ואקניןמדי קן אנרגיה ברוח טובהדרכא בגין גדרה  

־אגמון החולה- גן עדן לציפועמל אחווה בטייבה
רים ואנשים 

טיבי שהדרואה עאזם

וכסמן ניצן מאיר מלכה עכביש לוכד את טרפותיכון דרכא רמון גדרה

לייקין עדןמדי קן המוציא דגים מן היםדרכא בגין גדרה  
בוריס ילסיי.יקטרינה  פצ'ונקיןנוף אשדודנווה  הדסה

ישיבת בנ"ע מטה בנימין 
בית אל 

שורק בנימיןדליה חלקיהמתאבק עם מאביק

 מהדי חאג' עיסאערין ח'מאיסיהטבע בשירות האדםתיכון גליל נצרת 
נור בויראתגדיר זועבימסיק הזיתים תיכון מקיף אום אלפחם

ג'וואל עומרסורה סוהירלאן נעלמו הדבוריםתיכון ימה
בן דור רועימדי קן פרפר נחמדדרכא בגין גדרה  

חסן סימהסנא אלעלי דבש הכל דבשתיכון בית ספאפא

לאירוע הגמר הארצי לתחרות הצילום הגיעו 15 תמונות:



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43

3. "תחרות סרטוני עשייה סביבתית"
  תחרות סרטונים להצגת העשייה הסביבתית בבתי ספר
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שם הסרטון: מוסיפים קווים לגדרה            
ב"ס : דרכא בגין גדרה

שם המורה למדעי הסביבה: מדי קן 
שמות התלמידים:  אזולאי טל, גנון מיקה, זיגדון אורי
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שם הסרטון: הפרדת פסולת
ב"ס : אורט מקיף ערבי רמלה

שם המורה למדעי הסביבה: שפאא וותד
שמות התלמידים :  סגוד ואדי, דימה מילאד,  סמאח אבו גאנם, גראם עאסי
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שם הסרטון: מה אתם עושים עם הפסולת האלקטרונית שלכם
             

ב"ס: תיכון דרכה רמון גדרה 
שם התלמידים : שלמה עופרי,  משה פלג , אטיה שחף , נזר יערה בת 

שם המורה למדעי הסביבה: מאיר מלכה
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שם הסרטון: אדם נבון= צרכן נבון           
ב"ס: תיכון דרכה רמון גדרה 

שם התלמידים : קיים יונתן, משה פלג, יובל נונה,  יובל דניאל
שם המורה למדעי הסביבה: מאיר מלכה
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9


