
פרויקט החקר
"מה שחשוב הוא לא להפסיק לשאול"

אלברט אינשטיין

FLASH # 74קבוצה מנטורית, עפרה רטר



ניתן להגדיר את  המושג חקר בהתבסס על ההגדרה המילונית של 

בדבר עיון מעמיקולבדיקהל, בחינהתהליך החקר כתהליך המוביל ל

.כדי לגלות את הגלום בו

משהו שאינו  להביןואף לדעת, לגלותמחפשים שבותהליךזהו, כלומר

.  משהו עמוק ונסתר מהבנתנו או מידיעתנו בנושא הנחקר, (לנו)ידוע 

כדי לגלות זאת אפשר להשתמש בדרכים שונות ובמקורות מידע  

מגוונים שבאמצעותם נלמד מה כולל הדבר הנחקר או מה יש בו  

(.בו( גלום)=מה טמון )

?מהו חקר



...נתחיל מהסוף

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-c8b3005de391e31004.htm?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-c8b3005de391e31004.htm?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet


?אז איך מגיעים לשם



שלבי עבודה

,  יש לקרוא את המסמכים! את הנושא היטבחשוב להבין 1.

לחפש חומר בנושא ולדבר עם הרבה אנשים

לשאול שאלות  , יש להקדיש לכך הרבה זמן-חשיבה לעומק2.

ולהתחיל להעלות רעיונות משלכם

חפשו בעיה אותה ניתן לקשר לנושא  -עליכם לזהות בעיה3.

...(הקפידו שהבעיה תתאים למה שביקשו במסמכים)השנתי 

חדשו והביאו שינוי, לבעיה שזיהיתםתכננו פתרון4.

משוב תמיד עוזר לכם להשתפר: שתפו עם אחרים5.



...פרויקט החקר של השנה

74קבוצה מנטורית, עפרה רטר

האתגר של הקבוצה שלכם בעונה זו הוא לשפר 

,  מובילים, את הדרך בה אנשים מוצאים
.משתמשים או נפטרים ממים

https://www.youtube.com/watch?v=_3eKtDlGU4w
https://www.youtube.com/watch?v=_3eKtDlGU4w


הילדים  ! זכרו

עושים את העבודה



מ "ק320רצועת החוף בישראל : 3עובדה 

האוכלוסייה הולכת וגדלה: 2עובדה 

בישראלבמי שתייה מחסור : הבעיה

ראויים לשתייהא"בכדוהמהמים 3%רק : 1עובדה 

התפלת מי ים: הפתרון
:  יםמתקנים שונים להתפלת מי לשנה בשלושה ק "ממיליון 300-כהמים המותפלים בישראל עומדת כיום על כמות 

יעד ההתפלה בהתאם להחלטת ממשלת  . ובמתקנים נוספים להתפלת מים מליחים, ובחדרהבפלמחים, באשקלון

היקף זה של התפלה  . 2020ש עד שנת '"מלמק750-בהקדם האפשרי ו ש"מלמק2008-600ישראל משנת 

(רשות המים. )יאפשר להתחיל לשקם את מאגרי מי התהום ולשמור על הכנרת במפלס רצוי

https://www.youtube.com/watch?v=j7S3xUBxHaU
https://www.youtube.com/watch?v=j7S3xUBxHaU


משאבים בהם ניתן להשתמשתחומים עליהם ניתן לחקור



דברשיפורבאמצעותלחברהמוסףערךיעניקזהפתרון

אוחדשניתבדרךקייםשכברבדברשימוש,קייםשכבר

.לחלוטיןחדשדברהמצאת

?חדשניפתרוןמהו

!אותושתפו,שלכםהפתרוןשלתכניתאותרשיםלכםשישברגע



פתרון חדשני

פתרון חדשניהמציאו

(בדקו במסמכים)חישבו מהו חדשני 

(לא אפשריים, אפשריים, מגוונים, שונים)העלו רעיונות 

לפתרון הבעיה בה התמקדתם

התמקדו בפתרון אחד אותו המשיכו לפתח בצורה רצינית

צרו פתרון חדשני המבוסס על החומר שאספתם



אותולשתףחשובחדשניפתרוןומצאתם,תכננתם,שחשבתםלאחר

:לבדוקחשוב.אחריםעם

?יעזורהפתרוןלמי•

?כךעללספרתוכלואיך•

?מקצועלאנשיוהפתרוןהמחקרעללספרתוכלוהאם•

?שלכםברעיוןלהתענייןיכולמי•

.  שקלו לשתף את המידע עם אנשים שיוכלו לתת לכם משוב

.  חשוב לבדוק אפשרויות לשיפור

!  זכרו

.משוב מועיל יכול לגרום לשינוי ולשיפור

אחריםעםשיתוף



מה קורה בתחרות

בדקו מה נדרש מהמסמכים ומחווני  -להצגה בתחרותהתכוננו

...השיפוט והחליטו איך להציג

זכרו ש, החליטו מה לחלוק עם השופטים:

 להציג  רק חמש דקות יש לכם

יש להציג את כל שלושת שלבי הפרויקט

מחקר מעמיק

פתרון חדשני

שיתוף דרכי המחקר והפתרון עם אחרים

 מקוריים ויצירתיים, יחודייםהשופטים רואים הרבה קבוצות אתם צריכים להיות  !



:חייבתהקבוצה,הפרויקטבפרסילזכותתוכלשהקבוצהכדי

בעיהלזהות1.

החדשניהפתרוןאתלתאר2.

אחריםעםהממצאיםשיתוףאתלתאר3.

:ההנחיותלפילהציג4.
חיהבצורהההצגההעברת

הקבוצהחבריכלשיתוף

ממבוגריםסיועללאדקות5בתוךההצגההשלמת

חשוב לעיין במחווני השיפוט

בתחרותהפתרוןהצגת

מציין מה מותר ומה אסור  24/10-מה6. עדכון מס: שימו לב

בעניין מים....להביא לתחרויות



?יודעיםאיך
האם עליית מפלס פני הים  

?יכול להיות נושא החקר

האם חייבים לחקור על כל  

שלבי מחזור המים  

?האנושי

!המשאביםבמפת-עדכוניםבודקים

https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_27a2cfe6c40843ccb7780e64d20ab0d3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_27a2cfe6c40843ccb7780e64d20ab0d3.pdf


AwardGlobal Innovation

עקבו אחרי העדכונים שיפורסמו במהלך העונה-לפרטים נוספים



...ולסיום

"להגיעאבל שונא , אוהב לטיילאני "
אינשטייןאלברט 

מהמסעשתהנומקווה 

FLASH # 74קבוצה מנטורית, עפרה רטר


