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אתגרים להמשך ופתרונות אפשריים
אלא  במלואה,  נפתרה  לא  הרפתות  מזבל  הנובע  הזיהום  בעיית 
הסמוך.  השדה  אל  הרפת  משטח  מהמקומות  בחלק  הועברה 
למתקן  שברפת  מהמאצרה  כלל(  בדרך  )הרטוב  הזבל  סילוק 
הטיפול האזורי או ישירות לפיזור בשדה, מכביד על הרפתן פיזית 
בזבל  ולטיפול  לאצירה  התשתיות  משקיימות  עתה,  וכלכלית. 
באופן שאינו מזהם את הסביבה, ההתמקדות היא במניעת אצירה 

בלתי מבוקרת של זבל מסביב לרפתות ובשדות. 
אין  הרצוי:  לפתרון  הגיעו  הרפתות  השפכים,  סילוק  מבחינת 
הביוב  מערכת  גם  זאת,  עם  לוואדיות.  מהרפתות  שפכים  זרם 
מְידי  עובר  בשפכים  הטיפול  ארגונית.  רפורמה  עוברת  הארצית 
להתייעל  הפועלים  וביוב,  מים  תאגידי  לידי  המקומיות  הרשויות 
כלכלית ותפקודית. מכיוון שלעומסים של חומר אורגני ומוצקים 

"חוקרים סביבה" במדעי הסביבה

אירית שדה
 מפמ"ר מדעי הסביבה, אגף מדעים, 
המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
iritsa@education.gov.il

עניין  בה  שיש  מחקר  שאלת  ניסוח  כולל  מדעי  חקר  כידוע, 
ושאין עליה תשובה, חיפוש דרכים תקפות לענות עליה באמצעות 
והסקת  ושקוף,  שיטתי  באופן  ומנותחים  שנאספים  נתונים 
מדעי  תלמידי  הנתונים.  ניתוח  על  בהתבסס  תקפות  מסקנות 
הסביבה נדרשים להתמודד עם חקר פתוח - ולא עם ניסוי מעבדה 
ניסוי,  תכנן  בעיה,  בחר  אחר  מישהו  שבו  בישול"  "ספר  בסגנון 
הצפויות  התוצאות  את  "לגלות"  הוא  לעשות  התלמיד  שעל  וכל 
בעיה  לאתר  שנדרשים  אלה  הם  התלמידים  פתוח  בחקר  מראש. 
להסיק  ולבסוף  ולבצעו,  המחקר  את  בעצמם  לתכנן  למחקר, 
לאור האמור לעיל,  ליישום.  ו/או דרכים  ולהציע תובנות  מסקנות 
מוצע לקוראים להיווכח בעצמם כי הלומדים את המקצוע "מדעי 

הסביבה" אכן עוסקים במדע.  
תלמידי י"ב הלומדים מדעי הסביבה ברמה של חמש יחידות 
לימוד  יחידת  במסגרת  חקר  עבודת  בביצוע  מחויבים  לימוד 
המכונה "אקוטופ". במטרה להעמיק את העיסוק בחקר ולאתגר 
את התלמידים והמורים נערכה השנה לראשונה תחרות "חוקרים 
מכון  הסביבה,  להגנת  המשרד  החינוך,  משרד  ביוזמת  סביבה", 

דוידסון לחינוך מדעי ועמותת מלר"ז. 
עבודות החקר עסקו בנושאים מגוונים )התכלות פסולת, רעש, 
איכות מים, איכות אוויר, מודעות סביבתית לִמחזור ועוד(, והביאו 
לידי ביטוי את עולמם הפנימי של התלמידים. להלן תיאור מספר 

עבודות חקר בולטות, מתוך העבודות שעלו לשלב הגמר ]1[:
ומים  מינרליים  מים  ברז,  )מי  הנצרכים  סוג המים  בין  הקשר 
מסוננים( לאיכותם - התלמידים מושיקו ביאזי וערן שקורי מתיכון 
הקובעים  מדדים  בדקו  ירושלים  זאב  פסגת  טכנולוגית  ומכללה 
רמת   ,pH דרגת  העכירות,  מידת  שונים:  מים  סוגי  של  איכות 
ערכו  כן,  כמו  ודרגת קשיות.  וחנקית  חנקה  כמויות של  מוליכות, 

בשפכים יש משמעות של עלויות הולכה וטיפול, ניכרת מגמה של 
הקפדה מצד תאגידי הביוב על עמידה באיכות השפכים הנדרשת 

בכניסה למערכת הביוב ועל חיוב בהתאם לעומסים. 
המרחבית",  הסככה  "ממשק  ופשוטה,  חדשה  ניהול  שיטת 
על– בחלקה  וממומנת  הבקר  מגדלי  ארגון  אלה  בימים  שמקדם 

היקר  הסילוק  לאתגר  מענה  נותנת  הסביבה,  להגנת  המשרד  ידי 
של השפכים והזבל מהרפתות. בשיטה זו השפכים והזבל הרטוב 
וכך  תיחוח,  שעובר  היבש  הִמרבץ  על  נשארים  ברפת  שנוצרים 
בִמרבץ  קומפוסטציה  מעין  של  תהליך  והשפכים  הזבל  עוברים 
)השפכים  ביוב  למערכת  להתחבר  הצורך  מבוטל  זו  בדרך  עצמו. 
מצטמצם,  מהרפת  לפינוי  הזבל  נפח  הרפת(,  בתוך  מטופלים 
האיכות הסניָטרית של הִמרבץ משתפרת, ומפגעי הזבובים, הריח 

והשימוש בחומרי הדברה ברפת מצטמצמים משמעותית.

האם "מדעי הסביבה" הוא מקצוע מדעי? לכאורה זו שאלה מוזרה. 
כוונת ראשי האוניברסיטאות לבטל את מתן הבונוס  אולם, לאור 
בבתי  זה  מקצוע  ללומדים  לאוניברסיטאות,  הקבלה  בעת  הניתן, 
שלילית.  היא  לשאלה  התשובה  לדעתם  כי  נראה  תיכוניים,  ספר 
חיובית, מובאות  מאחר שלדעתנו התשובה לשאלה היא בהחלט 
כאן דוגמאות לחקר מדעי ברמה גבוהה המתבצע על–ידי תלמידי 

מדעי הסביבה. 
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מספר  לבדיקת  שונים  מים  סוגי  של  דגימות  זריעת  התלמידים 
חיידקים לליטר, סקר טעימות מים בבית הספר וסקר בקרב אנשי 
השכונה. התלמידים מצאו כי ברוב הבדיקות - איכותם של מי ברז 
היא הטובה ביותר. גם כמות החיידקים במי הברז הייתה הנמוכה 
ביותר. מתוצאות הסקרים עלה כי רוב האנשים, ובכללם תלמידים, 
חושבים כי מים מינרליים הם בעלי האיכות הטובה ביותר. המסקנה 
יש צורך בפרסום מקיף  כי  העיקרית שהסיקו התלמידים הייתה 
כדי  לתושבים,  מחקרים  ובהצגת  ברז,  מי  של  צריכה  שמעודד 

שבחירתם בסוג המים לשתייה תהיה מושכלת יותר.
החלקיקים  כמות  על  פעילה  מחצבה  פעילות  השפעת 
ואביה  ישראל  מור  אבוטבול,  גל  התלמידות   - באוויר  המרחפים 
בורובסקי מתיכון אזורי בית ירח ביצעו מדידות בשלושה אתרים: 
סמוך למחצבת הבטיחה; בצומת כורסי שמרוחק מהמחצבה אך 
בעל מאפיינים דומים מבחינה גאוגרפית ואקלימית; ביישוב מעלה 
מהמחצבה.  שמגיע  אוויר  זיהום  על  מתלוננים  שתושביו  גמלא, 
באתרי  בווזלין  מרוחות  נושאות  זכוכיות  תלו  המדידות  לצורך 
הדגימה השונים במשך ארבעה ימים. לאחר איסוף הזכוכיות ביצעו 
ספירה של החלקיקים שנמצאו על הזכוכיות בעזרת מיקרוסקופ. 
נמדד בשטח המחצבה,  ביותר  כי מספר החלקיקים הגדול  נמצא 
ביותר  הקטנה  והכמות  גמלא,  במעלה  נמדדה  פחותה  כמות 

נמצאה בצומת כורסי. 
במחצבה  שהעבודה  התלמידות  הסיקו  אלה  מממצאים 
בשטח  המרחפים  החלקיקים  כמות  את  ניכר  באופן  מגדילה 
אם  מהממצאים  להסיק  קשה  זאת,  עם  ובסביבתה.  המחצבה 
שכמות  היות  גמלא,  מעלה  על  ישירה  השפעה  יְשנה  למחצבה 
החלקיקים שנצפתה על הזכוכיות ביישוב אמנם הייתה גבוהה, אך 
צבע החלקיקים היה בהיר ולא תאם את צבע החלקיקים שנצפו 
בשטח המחצבה. בעקבות זאת המליצו התלמידות לערוך מחקר 
נוסף, שבו תמוזער ככל האפשר השפעתם של חלקיקים מרחפים 

ממקורות אחרים.
תהליכי  על  ממקלחות  אפורים  במים  ההשקיה  השפעת 
לוי,  יהורז  התלמידים   - החד–שנתית  הצמחייה  התפתחות 
איגנסיו גליארדו ויורי טרנקוב מבית ספר הדסה נעורים חקרו את 
הנושא. הם ניסו למצוא פתרון לבעיית המים המיועדים להשקיית 
פרסום  מאז  שכן  נעורים,  הדסה  הנוער  בכפר  ירוקים  שטחים 
המים,  מחירי  עלו  פרטיות,  גינות  השקיית  המגבילות  ההנחיות 
המחקר  הופסקה.  הכפר  בשטח  הירוקים  השטחים  והשקיית 
נערך במטרה לשחזר את מראהו הקודם, הירוק, של הכפר בעזרת 
בדקו  בעבודת החקר  ברז.  במי  הגינות  מציאת תחליף להשקיית 
נביטה  ריכוזי סבון שונים על מדדים של  התלמידים השפעה של 
הסיקו  הם  הממצאים  בעקבות  חד–שנתיים.  צמחים  של  וצמיחה 

שניתן להשתמש במים אפורים המכילים ריכוזים נמוכים של סבון 
להשקיית מדשאות ושטחים ירוקים בכלל, ובכפר הנוער בפרט. 

לסיכום, החקר שמתבצע בעבודות האקוטופ במסגרת לימוד 
בביולוגיה  ידע  מדעיים.  בנושאים  עוסק  בתיכון,  הסביבה  מדעי 
בכימייה  ידע  אקולוגיות,  במערכות  שינויים  של  לבדיקה  חיוני 
חיוני לבדיקת זיהומים במקורות מים, ידע בפיזיקה יסייע לבדוק 
דוגמאות. עבודות האקוטופ חוקרות,  רק  ואלה  השפעות קרינה, 
נושאים בהקשר הרחב, הנוגע להיבטים  תוך שימוש בידע מדעי, 
העתיד.  לדור  התייחסות  והדורש  בר–קיימא  ולפיתוח  חברתיים 
עבודות החקר מתבססות על מרכיב ניסויי או תצפיתי הבא לבחון 
לבדוק,  מבקשים  שהתלמידים  מהבעיה  הנגזרות  ההשערות  את 

ולמעשה מחקות בזעיר אנפין את עבודתם של המדענים.

מקורות
]1[  הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה. עבודות ושופטים בכנס חוקרים סביבה 
www.cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ תשע"ב. 
Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/ChokrimSviva/  

avodot_shoftim.htm. נצפה ב–15 ביוני 2012.
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