
AQUA ADVENTURE-שאל את המומחה

היא דרך מצוינת עבור  ) אנשים שעובדים בתחום נושא אתגר השנה(שיחה עם אנשי מקצוע 
:הקבוצה שלכם

ללמוד עוד על הנושא של העונה הנוכחית
שלכםAQUA ADVENTURESMלמצוא רעיונות לבעיית 

לגלות משאבים שיכולים לעזור לכם במחקר
לקבל משוב על הפתרון שלכם

אנשי מקצוע/ דוגמאות למומחים 
האם הקבוצה שלכם יכולה לחשוב  . נסו ליצור קשר עם אנשים שעובדים במקצועות שלהלן

?  במסגרת סיעור מוחין על מקצועות נוספים לרשימה
אתרי ממשלה  , איגודים מקצועיים, אתרי אינטרנט רבים של חברות

ואוניברסיטאות מכילים פרטים ליצירת קשר עם אנשי מקצוע

איפה הם עובדיםמה הם עושיםתפקיד
הידרולוג הוא מדען שחוקר איך מים זורמים וכן את  הידרולוג

האינטראקציה בין מים לכדור הארץ
,  אוניברסיטאות, סוכנויות ממשלתיות

חברות לייעוץ סביבתי

מבצעים ומתחזקים , מפקחים, בונים, מהנדסים אזרחיים מעצביםמהנדס אזרחי
גשרים  , פרויקטים של תשתיות בקנה מידה גדול כגון סכרים

ומערכות לאספקת מים וטיהור שפכים

חברות פרטיות  , משרדים ממשלתיים

מהנדס  
סביבתי

,  מדעי הקרקע, מהנדסים סביבתיים משתמשים בהנדסה
ביולוגיה וכימיה כדי לפתח פתרונות לבעיות הנוגעות לסביבה  

ולמשאבי טבע

חברות פרטיות  , משרדים ממשלתיים
שצריכות לוודא עמידה בתקנות וציות  

לחוק

מומחה  
לתאימות  
סביבתית  

מומחים לתאימות סביבתית עוזרים לוודא כי חברות וגורמים  
על  , ממשלתיים מצייתים לחוקים ולתקנות שנועדו להגן על מים

רוב המומחים לתאימות  . הסביבה ועל משאבים טבעיים
אבל יש גם כאלה שעובדים  , סביבתית עובדים עבור הממשל

עבור חברות פרטיות

מחלקות לבריאות  , משרדים ממשלתיים
חברות פרטיות שצריכות לוודא  , הציבור

.עמידה בתקנות וציות לחוק

מנהל מפעל  
לטיהור מים

מנהלי מפעלים לטיהור מים מפעילים מתקנים שמטרתם לשפר  
מפעלים לטיהור מים מתחלקים לרוב לשתי  . את איכות המים

אלו שמייצרים מי שתייה לבתים ולעסקים ואלו  : קטגוריות
שמטהרים מי שופכין לפני שמשיבים אותם לסביבה

או  , לרוב משרדים ממשלתיים מקומיים
מי שופכין שמייצגים מספר  /מרכזי מים

ערים או יישובים

מנהל  
שירותים  
ציבוריים

איסוף  , מנהלי שירותים ציבוריים מפקחים על הובלת מי שתייה
מי שופכין ומערכות לטיהור מים עבור עיר או אזור

או  , לרוב משרדים ממשלתיים מקומיים
מי שופכין שמייצגים מספר  /מרכזי מים

ערים או יישובים
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?את מי אתם מכירים
השתמשו ברשימת אנשי המקצוע לעיל כדי לעזור לכם לחשוב על רעיונות במסגרת סיעור  

מנקים או משתמשים במים במסגרת העבודה  , מובילים, חשבו על האנשים שחוקרים. מוחין
מי מייצר את  . חשבו על הטכנולוגיות בהן אנשים משתמשים כדי להתנהל עם מים. שלהם

?הטכנולוגיות האלו

חישבו על . אחד הכלים הטובים ביותר לגיוס אנשים לעבודת החקר שלכם הוא הקבוצה עצמה
רוב הסיכויים שמישהו בקבוצה שלכם מכיר איש מקצוע שעובד עם ? את מי אתם מכירים. כך

חברים או מדריכים  , בקשו מחברי הקבוצה שלכם לחשוב על משפחה. מים בדרך כלשהי
.שעובדים בתפקיד שכולל מים

.ערכו רשימה של אנשים שהקבוצה שלכם תרצה לראיין

?כיצד לשאול
שאתם חושבים שיכולים  , דונו ברשימת אנשי המקצוע שלכם ובחרו אחד או יותר, כקבוצה

.  לעזור לקבוצה שלכם ללמוד על האופן בו אנשים משתמשים במים
הסבירו מעט אודות  . עבדו עם חברי הקבוצה וצרו קשר עם איש המקצוע שבחרתם, בשלב הבא

FIRST® LEGO® League Jr .ספרו לאיש המקצוע על מטרות  . ומה אתם חוקרים בעונה זו
.ה/המחקר של הקבוצה ושאלו אם תוכלו לראיין אותו

?מה לשאול
:בזמן שאתם חושבים על השאלות שתשאלו. תנו לקבוצה להכין רשימת שאלות לריאיון

השתמשו במחקר שהקבוצה שלכם כבר ערכה כדי לחשוב במסגרת סיעור המוחין על שאלות  
חשוב לשאול שאלות שאיש המקצוע יוכל לענות  . לגבי תחום ההתמחות של איש המקצוע

.עליהן
שאלו שאלות שיעזרו לקבוצה ללמוד עוד  . חישבו תמיד על מטרות עבודת החקר של הקבוצה

.על הנושא שלכם ולתכנן פתרון לבעיה שמצאתם
כך יגדלו הסיכויים  , ככל שחברי הקבוצה יהיו ישירים. השאלות צריכות להיות קצרות ולעניין

.שתקבלו תשובה מועילה
הפתרון של הקבוצה חייב  . תבקשו מאיש המקצוע לתכנן את הפתרון עבור הקבוצה שלכםאל

מותר  , אבל אם הם כבר חשבו על פתרון. להיות תוצר של עבודה משותפת של חברי הקבוצה
.להם לבקש מאיש המקצוע לתת משוב על הרעיון שלהם

ייתכן שחברי  . שאלו את איש המקצוע אם הקבוצה תוכל ליצור עמו קשר בעתיד, בסוף הריאיון
אולי איש המקצוע יסכים  . הקבוצה יחשבו על שאלות נוספות בהמשך

.  להיפגש עם הקבוצה שלכם פעם נוספת או לערוך לכם סיור
.אל תתביישו לשאול

ודאו שהקבוצה שלכם מראה מקצועיות אדיבה במהלך  , ולבסוף
!הריאיון ומודה לאיש המקצוע ל הזמן שהקדיש לכם
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