בי“ס מעלה שחרות

עבודות גמר
מחזור ל”ז  /תשע”ד 2014 /

בית ספר משותף בערבה

דבר המנהלת
כתיבת עבודת גמר ,מהווה את אחד המאפיינים המרכזיים של ביה"ס "מעלה שחרות" ,המבטאת
תהליך כתיבה מעמיק ,מעשיר ומאתגר .תהליך כתיבת עבודות ,מתחיל בכיתה ז' ,עם המעבר
לחטיבת הביניים ,בכתיבת עבודת שורשים ובה חקר שורשי המשפחה ,החברה והעם ,דרך כתיבת
עבודה מסכמת של פרויקט תמנע בכיתה ט' ,ומגיע לשיאו בכיתות יא' יב' ,בכתיבת עבודת גמר.
בתחילת כיתה יא' ,עוברים כלל התלמידים קורס בסיסי בקבלת מיומנויות כתיבה ,כלי מחקר,
ומאפייני עבודה אקדמית .בסיום הקורס בוחר כל תלמיד תחום נבחר ובו נושא אישי עליו יכתוב את
עבודת הגמר האישית.
תהליך הכתיבה נמשך למעלה משנה ,ובו מתנסה התלמיד בכתיבת עבודת חקר ברמה גבוהה
ביותר ,ובכלי מחקר ,מקורות ביבליוגרפים ,ניתוח ממצאים והגעה למסקנות ,בהתאם לתחום הדעת
ולנושא הנבחר.
תהליך הכתיבה מאפשר חשיפה והתנסות בעולם האקדמיה יחד עם העצמה אישית והתמודדות עם
אתגר הכתיבה והחקר ,לצד לימודים במקצועות חובה ובחירה והעשייה חברתית ערכית המתקיימת
במהלך שנים אלה.
כתיבת עבודות גמר מתאפשרת הודות לשיתוף פעולה בין ביה"ס למרכזי מדע ומחקר באזור ,מרכז
מדע ים המלח והערבה ,המו"פ החקלאי האזורי ,המכון לחקר ימים ואגמים ,שלוחת אוניברסיטת בן
גוריון באילת ,בית חולים יוספטל ועוד .שיתוף פעולה זה מעמיק את הקשר החינוכי בין ביה"ס לקהילת
האזור .כל תלמיד מלווה ע"י מנחה חוקר ,מצוות ביה"ס או מומחים חוקרים ממרכזי המדע השונים,
המדריך את התלמיד בתהליך הכתיבה עד סיום גיבושה של העבודה .הקשר האמיץ והמשמעותי,
הנבנה בין תלמיד תיכון לבין מנחה חוקר בוגר ,מאפשר חיבור לדמות משמעותית בנוסף למורי
ביה"ס ,דבר שהינו יקר ערך.
לאורך השנים זכו עבודת גמר שכתבו תלמידינו בפרסים ארציים ובתחרויות שונות כמו פרס גור
אריה ,פרס מכון דוידסון ,אוניברסיטת בן גוריון ועוד .מגוון הנושאים והתחומים בהם בוחרים תלמידינו
לכתוב את עבודות הגמר ,משקף את העשייה החינוכית הענפה הקיימת בביה"ס ,בתחומים שונים.
אנו חשים ברכה גדולה ,להוביל תחום חינוכי זה בביה"ס ,ללוות את התלמידים בתהליך העצמה אישי
ואקדמי ולהרחיב את תחום החקר והכתיבה יחד עם חדוות השאלה והספק.
מבקשת להודות לצוות עבודות גמר ,למחנכי כיתות יא' יב' על התמיכה הרבה וקידומה של עשייה
חינוכית ייחודית ולמידה משמעותית.
מאחלת שנמשיך להתקדם ולהתפתח בדרך זו.
אפרת אדר
מנהלת ביה"ס

"תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב ולא ללמדו מה לחשוב"
ג'ון דיואי
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הנגשת מידע בנוגע להשפעות פעילות האדם לאורך
חופי מפרץ אילת על הסביבה
התלמידה :אווה דהאן
המנחה :ד"ר חנן גינת
מטרת המחקר

החל משנות השישים של המאה ה 20-החלו להתפרסם חוברות ,דפיי מידע וספרים המתארים את
הייחוד של המפרץ .בחלקם אף ה יתה התייחסות לגורמי הזיהום והשפעתם על הסביבה.
מטרת מחקר זה היא לבחון את הדרכים המתאימות להנגשת מידע על פעילות האדם סביב מפרץ
אילת ועקבה ,והשפעתה על הסביבה .כמו כן לפתח כלי חדש שיאפשר לציבור לקבל מידע.

ממצאים
על מנת להציג את הממצאים הקשורים בפעילות האדם ,פותחה מפת גוגל שבה מוצג מידע כולל
על  17נקודות סביב המפרץ ,וכן נבחנה השפעתם על הסביבה.
מפת גוגל זמינה באינטרנט דרך הקישור:
https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zcl2uNTloNWo.kStGc4XVCSFo
והיא מוצבת היום באתר האינטרנט של מרכז מדע ים המלח והערבה במדור החינוך.
מקרא המפה:
.1נקודות צבעוניות  -הנקודות החמות באילת ועקבה ,המקומות שבהם מתבצעות ההשפעות.
.2גולגולות אדומות  -נקודת מידע על ההשפעות השונות והנזק שהן גורמות.
.3כוכבים צהובים  -נקודות שבהן מצוינים הפתרונות המיושמים כיום באילת ועקבה.
מפת גוגל שפותחה מכילה את מרבית "הנקודות החמות" של פעילות האדם סביב המפרץ .המידע
נגיש לכולם דרך האינטרנט וללא צורך בקודים או בתשלום .המידע מוגש בצורה פשוטה המובנת
לכל גולש מלבד הטקסט ישנן גם תמונות מייצגות ומתחלפות ,המאפשרות לגולש מבט על פעילות
האדם .הגולש יכול לראות את המפרץ כולו כיחידה אחת שסביבה יש פעילות גם בישראל וגם בירדן.
כמו כן חשוב לציין שלא כמו בספרים ובחוברות ,המפה דינמית וניתנת לעדכון .מפת גוגל שנבנתה
מאפשרת הגדלה והקטנה על פי הצורך של המשתמש.
המפה שפותחה במסגרת מחקר זה היא המפה הראשונה המציגה את מכלול פעילויות האדם באילת
ובעקבה ,כיצד הן משפיעות על הסביבה וכיצד מצמצמים את הנזקים על הסביבה באילת וגם בעקבה.
נושא העבודה :הנגשת מידע בנוגע להשפעות פעילות האדם לאורך חופי מפרץ אילת על הסביבה
מטרת המחקר היא לבחון את הדרכים המתאימות להנגשת מידע על
פעילות האדם סביב מפרץ אילת ועקבה והשפעתה על הסביבה ולפתח
כלי חדש שיאפשר לציבור לקבל מידע .החל משנות השישים של המאה
ה  20-החלו להתפרסם חוברות ,דפיי מידע וספרים המתארים את
הייחוד של המפרץ .בחלקם אף היתה התייחסות לגורמי הזיהום
והשפעתם על הסביבה.

שם התלמידה :אווה דהאן

על מנת להציג את הממצאים הקשורים בפעילות האדם פותחה מפת גוגל שבה מוצג
מידע כולל על  17נקודות סביב המפרץ ונבחנה השפעתם על הסביבה .מפת הגוגל
זמינה באינטרנט דרך הקישור:
https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zcl2uNTloNWo.kStGc4XV
 CSFoוהיא מוצבת היום באתר האינטרנט של מרכז מדע ים המלח והערבה במדור
החינוך .במפה:
.1נקודות צבעוניות  -הנקודות החמות באילת ועקבה ,המקומות שבהם מתבצעות
ההשפעות
.2גולגולות אדומות  -נקודת מידע על ההשפעות השונות ולנזק שהן גורמות

שם המנחה :ד"ר חנן גינת

מפת הגוגל שפותחה מכילה את מרבית "הנקודות החמות" של
פעילות האדם סביב המפרץ .המידע נגיש לכולם דרך האינטרנט
וללא צורך בקודים או בתשלום  /המידע מוגש בצורה פשוטה
המובנת לכל קורא ,מלבד הטקסט ישנם גם תמונות מייצגות
ומתחלפות המאפשרות לקורא מבט על פעילות האדם .הגולש יכול
לראות את המפרץ כולו כיחידה אחת שסביבה יש פעילות גם
בישראל וגם בירדן .כמו כן חשוב לציין שלא כמו בספרים ובחוברות
המפה דינמית וניתנת לעדכון .מפת הגוגל שנבנתה מאפשרת
הגדלה והקטנה על פי הצורך של המשתמש.

.3כוכבים צהובים  -נקודות שבהן מצוינים הפתרונות המיושמים כיום באילת ועקבה.

המפה שפותחה במסגרת מחקר זה היא המפה
הראשונה המציגה את מכלול פעילויות האדם באילת
ובעקבה ,כיצד הן משפיעות על הסביבה וכיצד
מצמצמים את הנזקים על הסביבה באילת וגם
בעקבה.
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בחינת השפעתו של "חומר משטח" (תרכובת אורגנית
אמפיפילית) על פיזור המים בקרקע במטרה למנוע
חלחול דשן לעומק.
התלמיד :אלעד ירקוני
המנחה :אגרונום אלי ורד .מנחה מלווה :ד"ר אפי טריפלר
רקע
בגידולי השדה באזור הערבה ,הקרקע היא בעלת חדירות נמוכה למים .המים עומדים הדשן נמס
בתוכם ומחלחל יחד איתם לבסוף לעומק .כך נוצרת בעיה של שטיפת המינרלים והדשן ,מתחת לבית
השורשים של הגידולים .תופעה זו יוצרת מצב שהצמחים אינם מקבלים מספיק דשן מהשורשים
שנמצאים בקרקע ואינם מסוגלים לצרוך את המינרלים שבקרקע .שיטות מסורתיות ניסו לפתור את
הבעיה ע"י שיפור הקרקע והפיכתה ליותר מחלחלת.

מטרת המחקר

עבודה זו מנסה לבדוק שיטה חדשנית שבמקום לטפל בקרקע מטפלת במים .השיטה הופכת את
המים ליותר מחלחלים בזכות חומר משטח ששובר את מתח הפנים של המים .ניתן להעביר את
החומר דרך מערכת השקיה בטפטוף שזו דרך נוחה וזולה לחקלאים וניתנת ליישום לאורך העונה.

שיטות
הניסוי נעשה בשני אופנים ,תחילה נעשו בדיקות מקדימות במעבדה בשימוש בקרקע ובחומרים
שישמשו בעתיד בשטח ולאחר מכן ניסוי מעבדה (בדיקות אלו נעשו במערכת המודל) .מאוחר יותר,
נעשה ניסוי שטח עם משתנים זהים לאלו במעבדה ,אך בתנאי שטח ,ונעשתה השוואה בין תוצאות
המודל לתוצאות בשטח.
גם במעבדה וגם בשטח נבדקו השפעות החומר המשטח ביחס למצב בחלקת הביקורת בה לא
מוסף חומר למי ההשקיה.

ממצאים
בעיות שעלו במהלך הניסוי :לאחר שלושה ימים בהם הוזרק החומר למי ההשקיה ,ניתן היה לראות
שרוב הטפטפות נסתמו (כ 45-טפטפות מתוך סכום כולל של  60טפטפות) .בנוסף ,במעבדה בה
נעשה שימוש בטפטפת בודדת ואקווריום ,נסתמה הטפטפת לאחר ששימשה להחדרת חומר
משטח דרך מי ההשקיה זמן רב.
בשני המקרים ,לחץ כניסת המים לטפטפת היה נמוך ,דבר שמוריד את מהירות זרימת המים
בלבירינט הטפטפת וגורם לשקיעת החומר שם.

מסקנות
הצעות להמשך מחקר:
א .השקיה בלחץ גבוה.
תרכובת אורגנית
חומר משטח" (
בחינת השפעתו של "
אמפיפילית)לא
שתוספת זו
ולבדוק
בטפטפת
ששוקע
המשטח
החומר
את
להמיס
מנת
ב .הזרקת חומצה על
על פיזור המים בקרקע במטרה למנוע חלחול דשן לעומק
התלמיד :אלעד ירקוני
המנחה :אגרונום אלי ורד
מבטלת את השפעת החומר על הקרקע ע"י הורדת .PH
.

רקע

בגידולי השדה באזור הערבה ,הקרקע היא בעלת חדירות נמוכה למים .
המים עומדים הדשן נמס בתוכם ומחלחל יחד איתם לבסוף לעומק .כך
נוצרת בעיה של שטיפת המינרלים והדשן ,מתחת לבית השורשים של
הגידולים .תופעה זו יוצרת מצב שהצמחים אינם מקבלים מספיק דשן
מהשורשים שנמצאים בקרקע ואינם מסוגלים לצרוך את המינרלים
שבקרקע .שיטות מסורתיות ניסו לפתור את הבעיה ע"י שיפור הקרקע
והפיכתה ליותר מחלחלת .עבודה זו מנסה לבדוק שיטה חדשנית
שבמקום לטפל בקרקע ,מטפלת במים ,הופכת אותם ליותר מחלחלים
בזכות חומר משטח ששובר את מתח הפנים של המים .ניתן להעביר את
החומר דרך מערכת השקיה בטפטוף שזו דרך נוחה וזולה לחקלאים
וניתנת ליישום לאורך העונה.

הניסוי נעשה בשני אופנים

תחילה נעשו בדיקות מקדימות במעבדה בשימוש
בקרקע ובחומרים שישתמשו בעתיד בשטח ולאחר מכן
ניסוי מעבדה (בדיקות אלו נעשו במערכת המודל).
מאוחר יותר ,נעשה ניסוי שטח עם משתנים זהים לאלו
במעבדה ,אך בתנאי שטח ,ונעשתה השוואה בין
תוצאות המודל לתוצאות בשטח.
גם במעבדה וגם בשטח נבדקו השפעות החומר
המשטח ביחס למצב בחלקת הביקורת בה לא מוסף
חומר למי ההשקיה.

בעיות שעלו במהלך הניסוי

לאחר שלושה ימים בהם הוזרק החומר למי ההשקיה ,ניתן היה
לראות שרוב הטפטפות נסתמו (כ 45-טפטפות מתוך סכום
כולל של  60טפטפות) .בנוסף ,במעבדה בה נעשה שימוש
בטפטפת בודדת ואקווריום ,נסתמה הטפטפת לאחר ששימשה
להחדרת חומר משטח דרך מי ההשקיה זמן רב.
בשני המקרים ,לחץ כניסת המים לטפטפת היה נמוך ,דבר
שמוריד את מהירות זרימת המים בלבירינט הטפטפת וגורם
לשקיעת החומר שם.

הצעות להמשך מחקר
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א .השקייה בלחץ גבוה.
ב .הזרקת חומצה על מנת להמיס את החומר
שתוספת
ולבדוק
בטפטפת
ששוקע
המשטח
על
החומר
השפעת
את
מבטלת
לא
זו

בחינת ביו-פחם לשיפור עמידות צמחי אספסת
ועגבנייה להשקיה במים מליחים
התלמיד :גדי שוובר
המנחה :ד"ר אילן סתוי .מנחה מלווה :טל הולצמן
רקע
ביו-פחם הוא תוצר של תהליך פירוליזה של ביומסה ,שבו חומר אורגני עובר חימום לטמפרטורה
גבוהה בתנאי חמצן מוגבל .הפירוליזה נחשבת לתהליך לייצור אנרגיה ירוקה ,והביופחם הנו בעל
פוטנציאל לשיפור קרקעות חקלאיות .עד כה ,מחקרים רבים הראו כי לביו-פחם השפעות חיוביות
על איכות ופוריות הקרקע.
אתגר מרכזי העומד בפני הייצור החקלאי בערבה הדרומית היא ההתמודדות עם מליחות גבוהה
של מי ההשקיה ,הגורמת להצטברות מלחים בקרקע ולהשפעה שלילים על הגידולים.

השערת במחקר
בעבודה זו נבחנה ההשערה שערבוב ביופחם בקרקע יסייע לצמחי אספסת ועגבנייה להתמודד עם
עקה הנובעת מהשקייתם במים מליחים.

שיטות

המחקר נערך במערכת של  60עציצים בהם כמויות שונות של ריכוזי ביו פחם בקרקע.
שתי מערכות השקייה ,האחת של מים מליחים והשניה של מים מוטפלים ,השקו גידולים של אספסת
ושל עגבניות.

ממצאים ומסקנות
התוצאות העיקריות הראו כי:
 .1הביופחם לא סייע לצמחים שהושקו במים מליחים.
 .2הביופחם סייע לצמחי העגבניה שהושקו במים רגילים.
 .3בצמחי האספסת הביופחם התגלה כגורם שפוגע בצמיחה ובמשקל הסופי של הצמחים.
עם זאת ,יש לציין כי טווח הזמן הקצר יחסית במהלכו נערך הניסוי (כחצי שנה) ,כמו גם אתגרים
טכניים ואגרונומיים שונים בהם נתקלנו במהלך הניסוי ,מגבילים את מהימנות התוצאות .מוצע
ועגבנייהחקלאיים
גידולים
רוטציה של
את קיום
המשפרתוך
עוקבות,
שנים
מספר
להמשיך ולבצע ניסויים מסוג זה
אספסת
עמידות צמחי
קרקע
כתוסף
במשך-פחם
בחינתו של ביו
בארץ.
שונים כמקובל בגידול ירקות
להשקיה במים מליחים
התלמיד :גדי שוובר

רקע
ביו-פחם הוא תוצר של תהליך שבו
חימום
עובר
אורגני
חומר
לטמפרטורה גבוהה בתנאי חמצן
מוגבל .הפירוליזה נחשבת לתהליך
לייצור אנרגיה ירוקה ,והביופחם הנו
בעל פוטנציאל לשיפור קרקעות
חקלאיות .עד כה ,מחקרים רבים
הראו כי לביו-פחם השפעות חיוביות
על איכות ופוריות הקרקע.

המנחה :מנחה :ד"ר אילן סתוי
מורה מלווה :טל הולצמן
אתגר מרכזי העומד בפני הייצור החקלאי
בערבה הדרומית היא ההתמודדות עם
מליחות גבוהה של מי ההשקיה ,הגורמת
להצטברות מלחים בקרקע ולהשפעה
שלילים על הגידולים .בעבודה זו נבחנה
ההשערה שערבוב ביופחם בקרקע יסייע
לצמחי אספסת ועגבנייה להתמודד עם
עקה הנובעת מהשקייתם במים מליחים

שיטות
הוקמה
המחקר
לצורך
מערכת של שתי קבוצות
עציצים ( 60סה"כ)שקיבלו
ריכוזי ביופחם שונים והשקיה
שונה כמתואר בתרשים.
הניסוי בוצע על צמחי
אספסת ואח"כ על עגבניות.

תוצאות
.1הביופחם לא סייע לצמחים שהושקו במים מליחים.
.2הביופחם סייע לצמחי העגבנייה שהושקו במים רגילים.
.3בצמחי האספסת הביופחם התגלה כגורם שפוגע בצמיחה ובמשקל הסופי של
הצמחים.
טווח הזמן הקצר יחסית במהלכו נערך הניסוי (כחצי שנה) ,כמו גם אתגרים טכניים ואגרונומיים שונים בהם נתקלנו במהלך הניסוי ,מגבילים את מהימנות
התוצאות .מוצע להמשיך ולבצע ניסויים מסוג זה במשך מספר שנים עוקבות ,תוך קיום רוטציה של גידולים חקלאיים שונים כמקובל בגידול ירקות בא
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בחינת היכולות האנטיביוטיות של מיצוים שונים של
שום רוזמרין ומרווה רפואית
התלמיד :גל חרמוני
המנחה :ד"ר גבי בנט
רקע ומטרת המחקר
במהלך ההיסטוריה נעשה במסורות ריפוי רבות שימוש בצמחי מרפא .בעצם ,מאז ומעולם הרפואה
השתמשה בצמחי המרפא בכדי לרפא מחלות .בין צמחי המרפא השכיחים במסורות הריפוי השונות
נמצאים גם הרוזמרין ,השום והמרווה הרפואית .לאור הביקוש הרב לאנטיביוטיקות חדשות ,בעיקר על
רק של תופעת העמידות לאנטיביוטיקה של מספר הולך ורב של חיידקים ,המדע משקיע מאמצים
רבים בחיפוש אחר תרופות אנטיביוטיות חדשות .בעבודה זו נבחן האם למיצויים שונים של רוזמרין,
שום ומרווה רפואית יכולת לקטול ביעילות או לעכב את גידולם של חיידקים ופטריות.

שיטות המחקר
בעבודה זו נעשה שימוש במיצויים שונים של שום ,מרווה ,ורוזמרין ,על בסיס של  10גרם חומר ביולוגי
ל 50-מ"ל חומר ממצה .כל אחד מהצמחים מוצה באמצעות שלושה ממיסים שונים :מים,
 50%מים 50%/אתנול ואתנול .החומר הביולוגי והממיס הוכנסו לבלנדר ביתי ,נטחנו למשך  2דקות,
סוננו דרך נייר מגבת ,סורכזו לשיקוע התרחיף והועברו למבחנה לשמירה במקרר .עבור כל מיצוי
 1נעשה מיהול עשרוני בממיס המקורי לריכוזים של 1
1
 כאשר מכל מיהול נלקחו 300 ו1000 -100 , 10
מיקרוליטר והוספגו על נייר סופג .הנייר מוקם במרכז צלחת פטרי המכילה  utrient agarעליה
נזרעו חיידקי  .E.coliהצלחות המוכנות הועברו לאינקובטור למשך  5ימים ,בטמפרטורה של ,38oC
בסיומה נמדד קוטר טבעת העיכוב מסביב לנייר הסופג.

ממצאים

1 -1
 ישנה השפעהבתמונות ניתן לזהות כי למיצויים שום במים ושום במים ואתנול בריכוזים
 10ו1 -
אנטיביוטית על חיידקי ה.E.coli -

מסקנות
ניתן להפיק מהצמחים שום ,מרווה ורוזמרין תמציות אנטיביוטיות אשר מעכבות גדילה של
החיידק  .E.coliבכל המיצויים אשר נמצאו כיעילים הריכוז המקורי ( )1הינו החזק ביותר .בכדי ליצור
מיצוי בעל חומרים פעילים אנטיביוטיים משום יש צורך למצות אותו במים ואילו מרווה ורוזמרין
באתנול .עדיין ,ריכוזי הפעילות גבוהים מאד ויש צורך לרכז עוד את המיצויים.
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האם ניתן לטפל בדגי גופי הנגועים בטפיל
הטטרהימנה באמצעות "מי כסף"?
התלמיד :גל קדם
המנחה :ד"ר גבי בנט
רקע
"מי כסף" הם מים מזוקקים שלתוכם מוספים יוני כסף באמצעות אלקטרוליזה של כסף מתכתי.
ל"מי כסף" תכונות אנטיביוטיות אשר נעשה בהן שימוש ברפואה האלטרנטיבית .דגי גופי הם דגי
נוי בעלי ביקוש רב ,המגודלים במספר משקים גדולים בערבה .טפיל הטטרהימנה הוא אחד מגורמי
המחלה העיקריים של דגי הגופי ,המסוגל לחסל אוכלוסיות שלמות של דגים .כיום אין טיפול יעיל
כנגד טפיל זה.

שאלת המחקר
בעבודה זו ניסיתי לראות האם ניתן לעצור את התפשטות הטפיל ואף לחסלו באמצעות "מי כסף".

שיטות המחקר
בשלב הראשון של הניסוי נבדק מהו ריכוז "מי כסף" המקסימלי שאותו דגי הגופי יכולים לשאת.
לצורך כך העמדנו מספר אקווריומים קטנים עם ריכוזים שונים של "מי כסף" -בין  1ל.ppm 16 -
בשלב השני של הניסוי נבדק הריכוז המינימלי של "מי כסף" שבו יש הרג ועצירת התרבות של
טפיל הטטרהימנה .לשם כך ,העמדנו מספר מבחנות קטנות בריכוזים שונים של "מי כסף" .בשלב
האחרון של הניסוי ניצלנו את "חלון הטיפול" המתאים שנוצר מתוצאות הניסויים הראשונים .בניסוי זה
העמדנו אקווריומים בריכוז המתאימים של "מי כסף" לרפא את הדגים החולים.

ממצאים
 .1בניסוי הראשון ניתן לראות שדגי הגופי מתחילים להיפגע בריכוז של " ppm 4מי כסף".
 .2בניסוי השני נראה שבריכוז " ppm 8מי כסף" טפיל הטטרהימנה חוסל לגמרי ובריכוזים העולים
מ ppm 2 -יש הפסקה בהתרבות הטפיל.

מסקנות
עולה מכך שישנו חלון טיפולי של " ppm 4-8מי כסף" שבו יעשה הניסוי הסופי.
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ייתכנות "צביעת" בשר דגי דניס בוורוד על ידי
הכללת הפיגמנט אסטקסנתין במזונם
התלמיד :יהונתן סגל
המנחה :ד"ר גבי בנט
רקע ושאלת המחקר
על מנת לתת לדג הסלמון המגודל בשבי את צבעו הטבעי ,מוסיפים את הפיגמנט אסטקסנתין
לדיאטה שלו .האסטקסנתין עצמו הפך בעשרים השנים האחרונות לבעל ביקוש רב בגלל תכונותיו
הבריאותיות כנוגד חמצון יעיל ,אף יותר ביטא קרוטן .יש לשער שתכונותיו הבריאותיות של
האסטקסנתין ,המצוי ברקמותיו של דג הסלמון ,תורמות לא מעט לביקוש ולמחיר הגבוה שהוא
פודה -הדג נחשב גם כמזון בריאות .ייתכן אם כך ,כי "צביעת" בשר דג הדניס ,הנחשב דג מאכל
נחשק ,תמתג אותו גם כן כמזון בעל ערך בריאותי .אנחנו מניחים כי ניתן יהיה ל"צבוע" את בשרו של
דג הדניס בוורוד על ידי הכללת ריכוז גבוהה במיוחד של הצבען אסטקסנתין בדיאטה שלו.

שיטות המחקר
מערכת הניסוי כללה  12אקווריומים ,בכל אחד ,עשרה דגי דניס במשקל התחלתי של  5גרם בממוצע.
הדגים הוזנו כל יום על פי מפתח של  3%ממשקלם .בטיפול הראשון ,אשר כלל שלושה אקווריומים,
הואכלו הדגים במזון שכלל  100מיליגרם אסטקסנתין לקילוגרם מזון .בשני 200 -מיליגרם אסטקסנתין
לקילוגרם מזון ובשלישי 400-מיליגרם .קבוצה מס'  ,4ביקורת .חודש חודשים ושלושה חודשים לאחר
תחילת הניסוי הוקרבו שלושה דגים מכל טיפול ופולטו לבדיקת צבע בשרם באמצאות צילום.

תוצאות
לאחר חודש וחודשיים לניסוי ,לא ניכר הבדל בין צבע בשרם של הדגים בשלושת הטיפולים ביחס
לביקורת .לאחר שלושה חודשים ניכר היה כי בצבע בשרם של הדגים אשר הוזנו במזון שהכיל ב400-
מ"ג אסטקסנתין לק"ג מזון ,נראתה צביעה מזערית בוורוד .צבע העור לא השתנה לאורך כל הניסוי.

מסקנות
ישנה ייתכנות לצביעת דגי דניס בעזרת אסטקסנתין ,אך באמצאות מזון שמכיל ריכוזי אסטקסנתין
הגבוהים מ 400 -מ"ג פיגמנט לק"ג מזון ,ולזמן ארוך יותר משלושה חודשים.
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השפעת גודל מושבת דבורי בומבוס על כמות
הצאצאים שמעמידה כל פועלת בזמן נתון
התלמידה :ליאור אזולאי
המנחה :ד"ר גבי בנט
רקע
"בומבוס האדמה" הינו חרק חברתי המשמש להאבקת גידולים חקלאיים ממשפחת הסולניים.
בטבע ,מושבת דבורי בומבוס פעילה כוללת את המלכה והפועלות .באופן מתועש מגדלים את
הדבורים בתוך כלובים בעלי גודל נתון ומספקים אותן לחקלאים לצורך ההאבקה.

שאלת המחקר
נשאלת השאלה האם לצפיפותן של הדבורים בתוך כלוב הגידול ישנה השפעה על הצלחת הרבייה
של הדבורה הבודדת מבחינת גודל הוולד שהיא מעמידה בזמן נתון.

שיטות המחקר
בעבודה זו בחנו שאלה זו במערכת ( Queenlessללא מלכה) שבה הפועלות ,באמצעות רביית
בתולין מטילות ביצים ומטפלות בזחלים .בדקנו האם לגודל המושבה יש השפעה על כמות הוולד
שמעמידה דבורה בודדת ואם קיימת השפעה כזו ,באיזה כוון.
בניסוי זה נעשה שימוש בדבורי בומבוס נאיביות (בקעו זה עתה מהגולם) בנות אותו גיל ,על מנת
למנוע מאבקי כוח בין פועלות צעירות לבוגרות .הפועלות הועברו למערכת הניסוי שכללה כלובים
בקוטר של  10ס"מ שבתוכם מי סוכר ואבקת פרחים ללא הגבלה .הניסוי כלל  5טיפולים (כלובים
ובתוכם  2פועלות ,כלובים ובתוכם  4פועלות ,כלובים ובתוכם  6פועלות ,כלובים ובתוכם  8פועלות
וכלובים ובתוכם  10פועלות) ,כל טיפול כלל  4חזרות .הדבורים גודלו למשך שבועיים בטמפרטורה
של  29מעלות ו 50%-לחות ,ובסופם נספרו מספר הביצים ,הזחלים והגלמים ,וכן חושבה הכמות
הממוצעת לדבורה בודדת.

ממצאים
 .1ניתן לראות שאכן ישנה צפיפות מיטבית ( 4/6דבורים לקופסה) בה הצלחת הרבייה לדבורה
בודדת המתבטאת בגודל הוולד כולו -ביצים זחלים וגלמים ,היא המרבית.
 .2בהתבסס על כמות הזחלים לדבורה בודדת ,קיימת מגמה אחרת ,בה בצפיפות הנמוכה ביותר
כמות הזחלים לדבורה בודדת היא הגבוהה ביותר וההפך בצפיפות הגבוהה.

מסקנות
אכן קיימת השפעה של גודל המושבה על כמות הצאצאים שכל פועלת מעמידה בזמן נתון .ניתן
לראות כי מעבר לגודל קבוצה מסוים ( 4/6דבורים לקופסה) הצלחת הרבייה פר דבורה נחלשת.
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השפעת מתן העשרות סביבתיות בעת ההאכלה על
התנהגותם בשבי של נמרים אפריקאים -זכר ונקבה
התלמידה :מאיה פרידמן
המנחה :ד"ר גבי בנט
רקע
בחי-בר יטבתה מוחזקים בשבי  2נמרים אפריקאים .על מנת להתגבר על התופעות השליליות
הכרוכות בחיים בשבי ,לגוון את חיי היום יום של בעלי החיים השבויים ולדמות אותם ככל הניתן לחיים
בטבע ,התפתח בשנים האחרונות תחום ההעשרה הסביבתית.

שאלת החקר
השאלה אותה בחנו בעבודה זו היא האם מתן העשרות סביבתיות דרך ההאכלה משפיעה על
התנהגותם של שני נמרים ,זכר ונקבה ומאתגרת אותם? בנוסף ,נבחן האם ישנו שוני בהתנהגות בין
שני הנמרים ואם כן ,מה מקורו?

שיטות המחקר
בניסוי שנערך בחי בר ונמשך כחודש וחצי נבחנה השפעתם של  3סוגי העשרה שניתנו בעת
ההאכלה ,על התנהגותם של שני הנמרים ,כל אחד לחוד .פרוטוקול הניסוי כלל מתן אוכל ללא
העשרה למשך מספר ימים (ביקורת) ולאחר מכן ,במשך  4ימים ,מתן האוכל ביחד עם ההעשרה,
כך עבור שלושת ההעשרות .התנהגותם של שני הנמרים מרגע כניסתם לכלוב ההאכלה ובמשך 15
דקות בהמשך תועדה במצלמה .לאחר מכן נעשתה אנליזה של החומר המצולם.

העשרה 1

העשרה 2

העשרה 3

 .1ההעשרות היו מאתגרות והעלו משמעותית את
זמן שיחור המזון של הנמרים ביחס לביקורת.
 .2ברוב שלבי הניסוי ,הזמן שלקח לחוסיין להשיג
את ה"טרף" היה ארוך מזה של נור.
 .3לפחות במקרה אחד נצפתה השפעה של הצום -
חיצים צהובים משמעותם האכלה לאחר יום.

מסקנות
העשרות סביבתיות הניתנות בעת האכילה ,אכן מאתגרות את הנמרים .למרות זאת ,לא כל ההעשרות
היו מאתגרות במידה דומה .נמצא כי ההעשרה השלישית ,שדמתה בצורתה ליעל ואף נשאה את
ריחה ,שנצפה היה כי תאתגר את הנמרים הכי הרבה ,נמצאה כפחות מאתגרת .קשה לדעת האם
ההבדלים שנצפו בין התנהגות הזכר לזו של הנקבה ,מקורם בזוויג או באופי.
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השפעת שיטת האילוף Horsemanship

על התמודדות הסוס עם חרדה.
התלמידה :מרין דהאן
המנחה :ד"ר גבי בנט
מבוא והשערת חקר

מבוא והשערת חקר :שיטת האילוף ( Horsemanshipשפירושה -יחסים בין אדם לסוס) נחשבת
לשיטת אילוף מתקדמת ומטרתה ליצור מערכת יחסים בין האדם לסוס אשר תהיה מבוססת על
אמון ,ודחיית שיטות האילוף השמות את האדם ולא את הסוס במרכז .בעבודה זו בחנו את השפעתה
של שיטת אילוף זו על יכולתו של הסוס להתמודד עם פחד ,ביחס לשיטות אילוף מסורתיות או
העדר אילוף.

מהלך הניסוי
גורם החרדה שנבחר לניסוי הוא המגע עם ניילון .באזורנו ישנן  3אורוות -יטבתה ,גרופית וקטורה.
באורוות יטבתה מטופלים רוב הסוסים בשיטת ה Horsemanship -וממנה נבחרו  4סוסים .באורוות
גרופית מאולפים הסוסים בשיטה המסורתית וממנה נבחרו שני סוסים .מאורוות קטורה נבחרו
שני סוסים לא מאולפים .במהלך הניסוי הסוסים עברו  3אתגרים שונים עם ניילון ,ונבחנה תגובתם
והתמודדותם עם הגורם המאיים .נמדד הזמן שלקח לסוסים להתגבר ולעבור כל אתגר.

תוצאות ראשוניות

 .1למרות שיטת האילוף האחידה באורוות יטבתה ,ניתן לראות את השונות הרבה בין הסוסים ,למשל ג'אז
מול תותית/בייגל או מול מולי.
 .2מנגד ,לא נמצאו הבדלים בין שני הסוסים מאורוות גרופית (שרב ואדום).
 .3כמו בין הסוסים ביטבתה ,גם בין הסוסים בקטורה (לוקו ווויסקי) נמצאו הבדלים משמעותיים בביצוע
המטלה הראשונה (עדיין בעבודה).
 .4סוסים בעלי יכולת להתגבר על פחד נמצאו בכל שלושת האורוות.

מסקנות
 .1קשה להצביע על יתרון כל שהוא שיש לשיטת ה Horsemanship -על פני אילוף קונבנציונאלי בשיפור
יכולתו של הסוס להתגבר על פחד.
 .2נראה כי אופיו של הסוס (וכנראה לא זוויגו או גילו) משחק תפקיד חשוב ביכולתו של הסוס
להתמודד עם הפחד ,אולי אף יותר משיטת האילוף (או העדר אילוף.)...
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יעילות הטיפול התרומבוליטי (ממיס קרישי דם)
באוטם שריר הלב  -התערבות רפואית מצילת
חיים במצב שבו שאין יחידת צנתורים זמינה
התלמיד :נדב ארד
המנחה :פרופ' הילטון מילר .מנחה מלווה :ד"ר טובה ארד
רקע
אוטם חודר בשריר הלב הינו בעיה רפואית דחופה מן המעלה הראשונה המסכנת חיים .מטרת
הטיפול הינה השגת זרימה מחודשת אל שריר הלב האיסכמי (החלק בשריר נטול אספקת החמצן),
מהר ככל האפשר ,בטרם יגרם לשריר הלב נזק בלתי הפיך .שתי השיטות העיקריות להשגת זרימה
מחודשת הינן פתיחה מכנית של העורק החסום בדרך צינתורית (( ,PCIאו המסת קריש החוסם
באמצעות טיפול תרומבוליטי .בביה"ח יוספטל באילת ,בהיעדר יחידת צנתורים ,הדרך האפשרית
היחידה הינה טיפול תרומבוליטי .פרוטוקול הטיפול ביוספטל כולל מתן טיפול תרומבוליטי במחלקה
לרפואה דחופה (מיון) ,והעברתו של החולה להמשך טיפול במרכז הרפואי השלישוני הקרוב ביותר
(סורוקה) להמשך טיפול בצנתור .בסורוקה מבוצעת הערכת מצב חוזרת של החולים ,ובאילו
מהם שלא הושגה זרימה מחודשת מבוצע צינתור דחוף .הצנתור גם מאבחן את יעילות הטיפול
התרומבוליטי .זהו הכלי שבעבודה זו שימש כפרמטר לבחינת הצלחתו של הטיפול (יחד עם הפסקת
הכאבים והיפוך גלי .)T

מטרת המחקר
מטרת המחקר הייתה בדיקת יעילותו של הטיפול התרומבוליטי (פירוק קרישים) להשגת זילוח
(זרימה תקינה) של שריר הלב ובחינת הפרמטרים המשפיעים על יעילות זו (דמוגרפיה ,גורמי סיכון,
היסטוריה רפואית הקשורה ללב וזמן הגעה לטיפול).

מהלך המחקר
המחקר התבצע רק על מטופלים אשר הגיעו עם אוטם חריף חודר על עליות  STאשר טופלו
בטיפול תרומבוליטי במלר"ד יוספטל ולאחר מכן הועברו לביה"ח סורוקה להמשך צנתור דחוף (מיידי
או בהמשך האישפוז) .מחקר ספרותי מקיף בנושא היווה את הבסיס לעריכת שאלון תרומבוליזה.
עבודת המחקר כללה תיאום העברת השאלון דרך בית החולים ,איסוף נתונים ממקורות שונים הן
בביה"ח יוספטל והן מביה"ח סורוקה .הנתונים אליהם התייחסתי במחקר כללו דיאגנוזה של הבעיה
הרפואית הספציפית ,סוג האוטם ,התבטאות תסמינים ,מקטע הפליטה ,רקע רפואי ,סוג הטיפול,
גורמי סיכון ,דמוגרפיה ,הצלחת הטיפול ומשך הזמן עד לקבלת הטיפול .עיבוד הנתונים ומציאת
קורלציות .המחקר נערך על  30מטופלים מפברואר  2013עד פברואר .2014

ממצאים
ממיפוי החולים שהגיעו עם אוטם שריר הלב (גורמי הסיכון ,מאפיינים דמוגרפים והיסטוריה
רפואית) – התוצאות עד כה מראות שרוב
המוחלט של המטופלים הם גברים מעל גיל
 50לרובם גורמי סיכון הקשורים לעישון וליתר
שומנים בדם .לחצי מהמטופלים יש היסטוריה
בריאותית הקשורה למערכת הלב וכלי הדם
(הבולטים בניהם הם אוטם קודם ,צנתור קודם
ואי ספיקת לב) בנוסף עצוב לציין ש13%-
מהמטופלים נפטרו כתוצאה מהמקרה.
הגורמים המרכזיים המשפיעים על הצלחת
הטיפול התרומבוליטי הם :משך הזמן מתחילת
הכאבים עד לקבלת הטיפול ,מיקום האוטם,
גורמי סיכון עם דגש על עישון.
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שימוש בחסת ים ( )Ulva lactucaמורעבת לטיפול
בעודפי ניטראט במי מוצא של בריכות דגים
התלמיד :פלי לבן
המנחה :פרופ' מוקי שפיגל .מנחה מלווה :טל הולצמן
רקע
הבעיה המרכזית בגידול אינטנסיבי של דגים היא זיהום מי
המוצא שלהם בתוצרי פירוק מזון הדגים ,אמוניה ו-ניטראט.
מסננים הביולוגים ,כגון חסת הים אולווה לקטוקה ,יעילים
בפירוק האמוניה בלבד ויש צורך בפיתוח מסנן ביולוגי שיטמיע
גם את הניטראט ממי הדגים.
אולווה מורעבת מייצרת אינזים המאפשר קיבוע ניטראט ()NR
ולכן השערת המחקר הייתה ששימוש באולווה שעברה הרעבה
יאפשר ניקוי של המי הדגים גם מניטראט.

מטרת המחקר

פיתוח מערך ניסוי וניתוח יכולת חסת-ים מורעבת להטמיע
ניטראט ממי מוצא של בריכות דגים תוך ניצול מנגנון יצירת ה– NRבחסת-הים.

שיטות וחומרים

מערך הניסוי כלל בריכת דגים ,בריכת שיקוע ותשעה מיכלי ניסוי .במהלך הניסוי נדגמו פרמטרים
אביוטיים (אמוניה ,ניטראט ,טמפ' וקרינה) וביוטיים (משקל חסת-ים ,ריכוזי  NRבחסת-הים) ,ולאחר
מכן הושוו בין חסת-ים מורעבת לחסת-ים שגודלה בתנאי עודף נוטריאנטים.

ממצאים
 .1חסת-ים מורעבת הטמיעה אמוניה וניטראט פי 6.5-ו 17.5-מהר יותר מחסת-ים שבעה במים עומדים.
 .2ישנו מתאם חיובי בין קצב הטמעת הנוטריאנטים מהמים ובין פעילות ה NR-בחסת-הים.
 .3חסת-ים מורעבת במערכת שטף פתוחה סיננה מעל  90%מהאמוניה והניטראט.

מסקנות
מסקנות המחקר -השימוש בחסת-ים מורעבת הוכח כיעיל בסילוק נוטריאנטים ,בדגש על הניטראט,
ממים עומדים ובמערכת שטף פתוחה .תוצאות המחקר מצביעות על פוטנציאל גבוהה של שימוש
בחסת-ים מורעבת כפילטר ביולוגי.

תרשים מערכת הניסוי :מערכת משולבת של
דגים ,צדפות וחסות ים.

תוצאות משך הזמן להטמעת הניטראט מהמים
ע"י חסת-ים שבעה לעומת רעבה.
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שליטה על מצב חלון באמצעות
טלפון נייד
התלמידים :שי אילו ,אייל סרוגו
המנחה :אירנה שפר

תקציר העבודה
בעבודתנו החלטנו לעבוד עם אפליקציית אנדרואיד הבנויה בשפת  javaהשולחת פקודה למחשב
בתקשורת אינטרנט .את האפליקציה נתקין לפלאפון שברשותנו ובכך נהפוך אותו למעיין שלט
רחוק .הפקודות ייקלטו במחשב על ידי תוכנה בשפת  ++Cשתבצע את הפעולות הבאות:
תפתח חלון באמצעות מנוע.
תפעיל צפצפה כדאי להזהיר שהחלון נפתח.
תדליק לדים רצים בזמן שהחלון נפתח .הלדים יהבהבו כאשר החלון פתוח לרווחה.

שליטה על מצב חלון באמצעות פלאפון נייד
בעבודתנו החלטנו לעבוד עם אפליקציית אנדרואיד הבנויה בשפת  javaהשולחת פקודה למחשב בתקשורת
אינטרנט .את האפליקציה נתקין לפלאפון שברשותנו ובכך נהפוך אותו למעיין שלט רחוק .הפקודות יקלטו במחשב
על ידי תוכנה בשפת  C++שתבצע את הפעולות הבאות:
יפתח חלון באמצעות מנוע.
התלמידים :שי אילו ואייל סרוגו
יפעיל צפצפה כדאי להזהיר שהחלון נפתח.
ידליק לדים רצים בזמן שהחלון נפתח .הלדים יהבהבו כאשר החלון פתוח לרווחה.

פלאפון
תקשורת
אינטרנט

מחשב

מנוע DC
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צפצפה

לדים

מערכת אורות ואזעקה המופעלת על
ידי "כניסה לבית" ושילוב של הקשת
קוד על ידי שלט
התלמידים :שאול רוזנטל ,דניאל ארגס
המנחה :אירנה שפר
תקציר העבודה
בעבודתנו בחרנו לבנות מערכת נורה ואזעקה .מודל זה מדליק את הנורה בכניסתך לתוך הבית
ומכבה את האור ביציאתך .בנוסף לזה הוספנו מערכת אזעקה אשר מופעלת לאחר כניסתך לבית
אם תוך פרק זמן מסוים לא הוקשה הסיסמה בשלט האלחוטי או במקרה שהיא הוקשה שגויה.
בעבודתנו השתמשנו בבקר ארדואינו וחיברנו אליו  2חיישני פוטואלקטרי אשר יקלטו את הכניסה
או היציאה מהבית לפי סדר קליטתם .ישנו גם שלט אשר משדר אות אינפרה אדום לקלט שחיברנו
לארדואינו בשביל הקשת הסיסמא .הארדואינו שולט על שתי מערכות ,אחת אזעקה ,ואחת אורות
אשר מופעלת בעזרת טרנזיסטור .מערכת האזעקה היא שילוב של אורות לד רצים באמצעות אוגר
זיזה וזמזם שעושה קצת רעש.

מערכת אורות
לד

בקר
ארדואינו

אזעקהמערכת

טרנזיסטור
חיישן אינפרה
אדום

נורה
שלט
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חיישן
פוטואלקטרי

חיישן
פוטואלקטרי

השוואה בין שתי שיטות להקניית הקריאה לתלמידי
כיתה א'" :אותיות מדברות" לעומת "מפתח הקסם"
התלמידה :אליסה פרמקובסקי
המנחה :שרי הריס
שאלת החקר המרכזית( :כמותני)

כיצד משפיעה שיטת הקניית הקריאה על הישגי הקריאה של תלמידי כתה א'?
השערות:
 .1רמת הדיוק הממוצעת של התלמידים שלמדו בשיטת "אותיות מדברות" תהיה גבוהה מזו של
התלמידים שלמדו בשיטת "מפתח הקסם".
 .2קצב הקריאה הממוצע של תלמידים שלמדו בשיטת "אותיות מדברות" יהיה נמוך מקצב הקריאה
הממוצע של תלמידים שלמדו בשיטת "מפתח הקסם".
 .3הציון הממוצע בהבנת הנקרא של תלמידים שלמדו בשיטת "מפתח הקסם" יהיה גבוה מהציון
הממוצע של תלמידים שלמדו בשיטת "אותיות מדברות".
שאלת משנה( :איכותני)
מהם היתרונות והחסרונות של כל אחת משיטות הקריאה הנהוגות בכתות א'?

שיטת המחקר
מחקרי נערך בבית ספר "מעלה שחרות" בקיבוץ יטבתה בשנים תשע"ג -תשע"ד ,בקרב תלמידים
ומורות ,במועצה האזורית "חבל אילות" .העבודה משלבת מחקר איכותני וכמותני ,וכוללת ראיונות
חצי מובנים עם מורות שלימדו כיתות א' -ב' ,תצפיות על שיעורי שפה בשתי השיטות הנבחנות,
ואיסוף נתונים כמותיים ממבחנים שונים.

ממצאים
מניתוח תוצאות המבחנים השונים נשללו שתי השערותיי הראשונות ,ומצאתי כי במרבית הפרמטרים
אין הבדל משמעותי בהישגי התלמידים בין שתי השיטות .מניתוח הראיונות והתצפיות בראיונות
מצאתי כי שתי השיטות נותנות מענה לדרישות של משרד החינוך ,ומביאות בסופו של דבר לתוצאה
רצויה של שטף קריאה ורמת הבנת הנקרא טובה.

מסקנות
מאחר ולא נמצאו הבדלים משמעותיים לטובת "מפתח הקסם" או "אותיות מדברות" ,איני מוצאת
לנכון להמליץ על אחת מהשיטות כעדיפה ויעילה יותר .יחד עם זאת ,מחקר זה חידד את היתרונות,
החסרונות והמאפיינים הייחודיים של כל שיטה ,ולכן אני יכולה להמליץ לכל מורה לבחון את הממצאים
האלו ,ולבחור על פיהם את השיטה שמתאימה יותר לו ולכיתה שלו.
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אופן הצגת נשים בפרסומות
התלמידה :גילי וינברג
המנחה :עדי בנעים סולומון .מנחה מלווה :אתי סתיו
שאלת המחקר

האם נשים מוצגות באופן סטריאוטיפי בפרסומות בטלוויזיה המסחרית?

שיטת המחקר
ניתוח שלוש פרסומות בהן הדמות המרכזית היא אישה ,על פי דף קריטריונים מנחה .דף זה נלקח
ממאמרים בהם נעשה שימוש לכתיבת העבודה ,ובו נערכו שינויים והתאמות לצורך המחקר.

ממצאים
קיימת הופעה חוזרת של סטריאוטיפיים נשיים ,אשר לרוב יציגו את האישה כנחותה ביחס לגבר,
כסמל מין וכמשויכת לתחום החיים הביתי .הדבר מעיד על שימור המבנה הפטריארכאלי של החברה
בפרסומות והתאמה בין המגדר המעצב נורמות וצפיות חברתיות לדרך הצגת הנשים בפרסומות.
אף על פי כן ,אין דרך אחת המציגה את הנשים באופן עקבי וזהה.

מסקנות
דמות האישה בפרסומות בטלוויזיה עדיין מוצגת באופן סטריאוטיפי המקבע דמותה כסמל מין,
הפועלת לפי הרגש ומוצגת בתחום הביתי .על אף זאת ,ישנה שבירה של הסטריאוטיפים המתבטאת
בהצגתה של אישה כמשכילה ,סמכותית ששולטת בסיטואציה ומוצגת באופן שויוני לגבר.

17

הקשר בין מחוננות לבין תחושת השייכות לקבוצת
השווים והתפתחותו הרגשית של הילד
התלמידה :מתן הורביץ
המנחה :ענת שהם
רקע

למושג מחוננות ישנן הגדרות מרובות ושונות ,אך כולן מדגישות את היכללותם של מספר תחומים
המרכיבים את המחוננות והם :יכולת אינטלקטואלית גבוהה ,כישרון בתחום ספציפי ,יצירתיות,
מנהיגות ,מוטיבציה והיכולת לפתור בעיות .אנו מזהים ומודדים אינטליגנציה יוצאת דופן ,כלומר
– מחוננות ,על-פי ביצועים והישגים לרוב .לעיתים קרובות ,אנו נוטים להעריך רק את התוצרים של
היכולות השכליות של המחוננים ולהתעלם מהתכונות המגיעות עם יכולות אלו.
אחת מהדרכים בהן ניתן להסביר את המושג "שייכות" היא על-פי פירמידת הצרכים של מאסלו,
שהיא פירמידה המסדרת באופן היררכי את צרכי האדם הבסיסיים והחשובים ביותר .המושג שייכות
נמצא תחת הקטגוריה "מניעי חסך" ( )D-needsוהוא הצורך החברתי העיקרי בפירמידה .אחרי
שמולאו הצרכים הפיזיולוגיים וצרכי הביטחון במידה מספקת ,יתרכז האדם בבנייה של קשרים
חברתיים וחיזוקם .כאשר הצורך הזה לא ממולא במידה מספקת ,נחשפים בני האדם למצבים של
בדידות ,הסתגרות וחרדה חברתית  .אדם אשר מרגיש שייך ,ללא קשר למעשיו ,יוכל להרגיש בטוח
בעצמו ,לקבל את עצמו כפי שהוא ולהמשיך להגשים את ייעודו.
הקשר בין תכונת המחוננות אצל הילד לבין תחושת השייכות שלו הוא בעצם קשר של ניגוד וסתירה,
מכיוון שההתפתחות אצל ילדים מחוננים היא התפתחות א-סינכרונית (לא מאוזנת) .ההתפתחות
השכלית הגבוהה יוצרת פער בינה לבין ההתפתחות החברתית והרגשית של הילד .כלומר ,המחוננות
גורמת להתפתחות א-סינכרונית של הילד והתפתחות זו מובילה לתחושה של אי-שייכות אצל הילדים
המחוננים .לעיתים ,אף נוצרות תחושות קשות של הילד הרואה את יכולתו כחיסרון או כיוצאת דופן
בגלל שחבריו אינם בעלי יכולת זהה לשלו.

מטרת העבודה

ילדים מחוננים הם בעלי יכולת שכלית גבוהה מהנורמה אך נראה כי ישנו פער בין יכולתם השכלית
לבין האינטליגנציה הרגשית שלהם ,הפוגע ביצירת קשר עם קבוצת השווים .מטרתה של עבודה
לבדוק את הקשר בין ההתפתחות השכלית הגבוהה של הילד והתפתחותו הרגשית ויכולתו להתחבר
ולהרגיש שייך לבני-גילו שאינם מחוננים.

שיטות המחקר

שאלון סגור (סולם ליקרט) שבו נבדקת עוצמת ההסכמה או אי-ההסכמה של הנבדק להיגדים
בשאלון ,ע"י בחירת המשיב בתשובה המתאימה ביותר לעמדתו מתוך מספר תשובות .השאלונים
הועברו בכיתות ז'-ח' בתוכניות למחוננים באילת ובכפר-סבא ובכיתות ז'-ח' רגילות בבית הספר
מעלה שחרות.

מסקנות

 .1התלמידים המחוננים השיבו תשובות חיוביות יותר בנושא שיתוף הפעולה שלהם עם קבוצת
השווים מאשר התלמידים הלא מחוננים ,פער קטן של .1.25%
 .2התלמידים הלא מחוננים השיבו תשובות חיוביות יותר בנושא מספר חבריהם מאשר התלמידים
המחוננים ,פער קטן של .4%
 .3התלמידים המחוננים השיבו תשובות חיוביות יותר בנושא יכולת ויסות הרגשות שלהם מאשר
התלמידים הלא מחוננים ,פער קטן של  ,2.37%וגם השיבו תשובות חיוביות יותר בנושא "פתיחות
מול משפחה וחברים" מאשר התלמידים הלא מחוננים ,פער של .1.37%
 .4ניתן להבין מהממצאים באופן כללי ,כי השערותיי הופרכו וכי תכונת המחוננות דווקא העלתה את
תחושת השייכות של הילדים וכי התפתחותם הרגשית הינה תקנית וזהה לזו של ילדים מחוננים,
למרות התפתחותם השכלית הגבוהה.
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"מורים פותחים בשבילך את הדלת ,אך עליך להיכנס בעצמך"
פתגם סיני

עבודת הגמר היא הזדמנות יוצאת דופן עבור תלמיד התיכון לבחור נושא הקרוב ללבו ולהשקיע
בחקירתו מאמצים רבים .על אף הקשיים ,ואולי בזכותם ,מדווחים רבים מאותם צעירים כי זוהי החוויה
הלימודית המשמעותית ביותר שעברו בבית הספר.
כ  900תלמידי כיתות י"ב מגישים מדי שנה עבודת גמר ,המהווה עבור רובם את שיאו של התהליך
הלימודי חינוכי בתיכון .עבודת הגמר מאפשרת לנערים הצצה ראשונה אל המרחב המסקרן של
המחקר האקדמי ,בתחום הקרוב אל לבם .העבודה מאפשרת גם התנסות בלתי אמצעית באתגריו
של עולם זה ,על דרישותיו הגבוהות והסיפוק העמוק שמביאה עמה המשימה שהושלמה...
עבודת הגמר הינה מחויבות פנימית שתלמיד לוקח על עצמו :זוהי בחירה שלו אם לצאת למסע
המפרך ,אם לאו .שאלת החקר ,היא שאלה שהתלמיד מפנה אל עצמו ,ומתוך סקרנותו האישית ,הוא
מתחייב לעסוק בגילויי התשובות עליה...
ערך מוסף לעבודת הגמר הוא הקשר המיוחד הנוצר פעמים רבות בין המנחה/המורה לבין התלמיד,
בשעה שהבוגר מוביל את הצעיר בעולם הידע ,כלי המחקר ,עיבוד המידע ויצירת הידע החדש .עם
היותו של המנחה קשוב לכוחותיו הרגשיים והאינטלקטואליים של התלמיד ,מאפשר הליווי גם פגישה
אינטימית בהוראה/למידה המוסיפה לפן הלימודי גם חוויה אנושית במיטבה...
קטעים מתוך המאמר "עבודת הגמר :ביקור ראשון בעולם המחקר" שכתב ד"ר חנן גינת.

צוות מנחים עבודות גמר בית הספר
"מעלה שחרות" תשע"ד ,מרץ :2014
ד"ר גבי בנט
ד"ר חנן גינת
טל הולצמן
ליאורה טימיאנקר
אתי סתיו
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