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 האוניברסיטה הפתוחה משרד החינוך מחוז צפון
 היחידה לקידום עובדי הוראה

 

 בסביבתי הרגלי צריכת מים                        
 

 anatschool@gmail.com בית הספר "הר שכניה", ענת ביננטל

 
 במרכז המשאבים המקווןקישור למשימה 

 

שכניה" הינו בית חינוך קהילתי הרואה את עיקר עבודתו בטיפוח המודעות -בית ספר "הררקע: 

האישית, החברתית והסביבתית מתוך אמונה שאדם המודע לעצמו וסביבתו, ביכולתו ליזום ולתרום, 

ליצור ולהשפיע. במסגרת הלימודים בית הספר מקיים שבוע ירוק בו נלמדים תכנים מתחום האקולוגיה 

אנושית. בשבוע זה הנושא המרכזי של כיתות ו' בתלב"ס הוא "בעיית המים במזרח -יתהסביבת

  התיכון". בהרצאה תוצג יחידת לימוד המהווה חלק מתוכנית הלמידה ב"שבוע הירוק". 

הגברת המודעות בצורך בחסכון במים, הכרת דרכים שונות לחסכון במים, עריכת  מטרות היחידה:

 מנת לעודד חיסכון במים. סקר ושימוש בתוצאותיו על

 

  :התלמידים פעילותתיאור 

  .התלמידים נחשפו לדרכים שונות לחיסכון במים 

  חיברו שאלות ויצרו מאגר שאלות כיתתי, מתוכו נבחרו שאלות הסקר. שאלות הסקר בדקו התנהגות

 ...פהיסוף מי מזגנים, שימוש במי שטילדוגמא: א חוסכת מים במגוון דרכים חלקן לא שיגרתיות, 

  איש בוגרים מבתי אב שונים. 51-באמצעות הדוא"ל ל אותוגוגל טפסים ושלחו בהכינו סקר 

 ליון אלקטרוני בדוקס.יג באמצעות -עיבדו את נתוני השאלון בעזרת טבלאות וגרפים 

  שיתופית. בצורה גרפית ומילולית בלווי מסקנות במצגתשקבלו מידע והציגו את התוצאות  ארגנו 

 התוצר הופץ בקרב קהילת בית הספר.שהתקבלותוצר פרסומי המסתמך על התוצאות  יצרו . 

 

התלמידים השתמשו בכלים שיתופיים לצורך איסוף מידע, למדו לתכנן, לבנות חדשנות ותרומה: 

ליישם מיומנויות חשיבה מדעית: שאילת להיות לומדים פעילים, נדרשו  םולהפיץ שאלון מקוון. ה

השערות והסקת מסקנות. את התוצרים התלמידים הציגו במצגת או הכינו סרטון שאלות, העלאת 

 טיוב.-שאותו העלו ליו

 

החקירה בה התנסו התלמידים היתה יעילה ביותר בזכות השימוש  משמעויות, מסקנות והמלצות:

בטכנולוגיות המתקדמות. הקשר עם הקהילה היה פשוט יותר והשיתופיות בין הילדים והמורה נעשה 

בצורה פשוטה ויעילה. כך גם תהליך עיבוד התוצאות בעזרת כלי גוגל שניתן היה בקלות ובמהירות 

למיין את הנתונים ולהציגם בדרך גרפית ברורה. אל כל אלו נוסף גם ההיבט הסביבתי שהוא חלק 

              .חסכון בנייר ושמירה על איכות הסביבה -מחזון בית הספר
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