
טרור אקולוגי

הצעה למערך שיעור לתירגול מבנה האטום,
תכונות הגזים ותגובות שריפה, תוך דיון

בנושא אקטואלי ובוער במיוחד.

כולל מערך שיעור 

לכתבה

מאה שנים של שפעת

עונת המחלות כבר כאן
וזוהי הזדמנות טובה לבחון את הקשר בין

התפרצות מחלות ושינוי האקלים

לכתבה

דרוש: ראש עיר סביבתי

אחרי הבחירות אפשר לבחון את עמדותיו
בנושאים סביבתיים של ראש עיריית ירושלים

הנבחר

לכתבה

לקצור את הגשם

האם ניתן לנצל את גשמי החורף כדי
להתגבר על משבר המים בארץ ועל הדרך

למנוע הצפות? 

לכתבה

למה אנחנו קונים כל כך הרבה?

לתעשיית האופנה המהירה
יש כמה צדדים קצת פחות "אופנתיים" ובעיקר

השפעה שלילית על הסביבה

לכתבה

צרכנות לטווח ארוך

צרכנים נבונים, שיודעים להסתכל לא רק על
שורת המחיר, יכולים לשמור לא רק על

הכיס, אלא גם על הסביבה

לכתבה
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הסר | דווח כספאם

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

נובמבר הוא אמנם חודש נטול חגים ונטול חופשים, אך בעולם (המערבי בעיקר) זוהי
תקופה שמאופיינת בלא מעט "חגי קניות" (בלאק פריידיי, סייבר מאנדיי וכו'). לכן, החודש
שמנו דגש מיוחד על מערכים העוסקים במחיר הסביבתי של תרבות הצריכה, בדגש על
קניות ברשת. אלו קניות שנעשות בדרך כלל כלאחר יד, ולרוב אין מודעות למחיר הסביבתי

והחברתי שהן גובות.

השפע, הנגישות והנוחות שברכישות ברשת הפכו את בני הנוער לכוח קנייה רציני. לכן
חשוב מאוד לחשוף אותם למאחורי הקלעים של תרבות הצריכה בכלל, ושל הקניות ברשת
בפרט. לא רק שהדבר יסייע להם להפוך צרכנים בעלי מודעות סביבתית ואתית, אלא גם
לצרכנים העושים בחירות כלכליות מושכלות יותר, מה שבסופו של דבר ייטיב גם עם

הסביבה וגם עם הכיס שלהם (או של הוריהם).

ואם בבחירות עסקינן, לא ניתן להתעלם מהבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בסוף
החודש שעבר. גם במקרה הזה, לבחירה לתמוך במועמד או רשימה מסויימת יש השפעה
על הסביבה. אבל מה אנחנו בכלל יודעים על העמדות של ראשי הערים או המועצות

הנבחרים בנושאים סביבתיים? 
בניוזלטר תוכלו לקרוא על עמדותיהם של מי שהתמודדו לראשות עיריית ירושלים במגוון

נושאים סביבתיים כמו בנייה, נקיון, תחבורה וצמחיה. 

שלכם ובשבילכם,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

כתבה מיוחדת לקראת
"חודש חגי הקניות" 

איך אפשר להפוך את הקניות ברשת לידידותיות יותר לסביבה?

כולל מערך שיעור 

לכתבה

אקטואליה סביבתית

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדענית

פרופ' אופירה אילון   חוקרת בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה

מה את עושה כחוקרת בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה? אני משמשת כראש תחום איכות
הסביבה במוסד שמואל נאמן בטכניון, שם אני שותפה לעבודות ומחקרים שנעשים בתחומים סביבתיים
שונים כמו אנרגיה, פסולת, מים, תחבורה, בזבוז מזון ועוד. על סמך תוצאות המחקרים הללו, ניתן
להמליץ למקבלי החלטות על האופן שבו עליהם לפעול על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה מבלי

לפגוע ברווחת הציבור. 
בנוסף אני גם מרצה וחוקרת בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. 

מהם תחומי המחקר שלך: כל מה שקשור בקבלת החלטות וחשיבה מערכתית בתחום איכות הסביבה
– למשל אנרגיה, זיהום ופסולת, תחבורה ובזבוז מזון.

מדי עבודה: מרבית המחקרים שאני עושה הם "מחקרי שולחן", ואז כלי העבודה שלי הם עכבר
ומקלדת, אך עדיין יש הרבה מחקרים שמצריכים שימוש בחלוק וכפפות, וגם יש מקרים שהמחקר מחייב
יציאה לשטח (בין אם זה שדה חקלאי או חיטוט בפחי אשפה), ששם הסיכוי להתלכלך הוא גדול ואז

מדובר על בגדי עבודה לכל דבר, שזה כמובן רחוק מאוד ממחשב ומקלדת.
התחום שלי מאוד מגוון, וזה מה שהופך אותו לכיף.

איך הגעת לתחום? אני מגיעה מתחום של ביוטכנולוגיה והנדסת מזון, ובתואר השני עסקתי בנושא של
טיפול בפסולת מוצקה, אך לנושא של ניהול נכון של משאבים סביבתיים הגעתי לאחר שנחשפתי לכתבה

מעניינת בנושא. 

בונוסים בעבודה:  אני לא נאיבית, אני לא חושבת שבעבודה שלי אני "מצילה את העולם", אבל אני כן
חושבת שאני מצליחה להתוות איזושהי דרך לקבלת החלטות מושכלת בנושאים סביבתיים, המבוססת

על מחקר.

טרנד עכשווי בניהול משאבי טבע וסביבה: בארץ ישנה כיום התעוררות גדולה מאוד בנושא של הים,
שהוא בעצם מאגר עצום של מים, של אנרגיה, של נתיבי תחבורה, של גידול דגים, וכמובן גם שיש לו

חשיבות אסטרטגית וכלכלית.
נושא נוסף שנמצא גם כן בכותרות הוא נושא שינוי האקלים. המחקרים בנושא שינוי האקלים מתחלקים
לשלוש קטגוריות: האחת של חיזוי ובניית מודלים של השינויים הצפויים, השנייה היא של חיפוש אחר
שיטות ופתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לנו להפחית את התהליך של שינוי האקלים (הפחתת פליטות גזי
חממה, או תחום שנקרא גיאוהנדסה למשל), והשלישית היא מחקרים שעוסקים בהתמודדות עם

השינויים שצפויים להתרחש עקב שינויי האקלים ואופן ההיערכות אליהם.

עובדה מפתיעה על... בכל מחקר חדש שאני עושה, אני תמיד מופתעת ממה שאני מגלה. למשל
במחקר שמתואר בכתבה "למה לזרוק כסף לפח?" העובדה שלמעלה מ50 אחוז מהאוכל שאנחנו
זורקים לא היה צריך להיות בפח האשפה, פשוט מדהימה ומאכזבת אותי, כי אנשים פשוט זורקים כסף

לפח האשפה.

בראייה לעתיד/בנימה אישית: אני חושבת שהאתגרים הסביבתיים הם עצומים, ואני חושבת שזו
אחריות של כל מורה בתחום הזה לחשוף את התלמידים גם לבעיות וגם לפתרונות. כמעצמת הייטק
אנחנו יכולים לרתום את כל הידע שיש לנו בתחום ההייטק ולהשתמש בו כדי לפתור בעיות בתחום
הסביבתי, בין אם זה בחקלאות, בתחום המים או האנרגיה. לדעתי, באופן הזה אנחנו נוכל להפוך את

הנושאים הסביבתיים ליותר אטרקטיביים בעיניי התלמידים.

להפסיק לדבר להתחיל לעשות, למה לזרוק כסף לפח?, כתבות שבהן אופירה מופיעה: שינוי האקלים:
פה טמון הזבל, האבסורד של הרכב החשמלי, להתמודד עם השינוי, חשמל בגלגלים, ועוד.

ofira@sni.technion.ac.il תשמרו על קשר עם אופירה:

עמ"ר ברשת

"The Story Of Stuff" הכירו את הפרוייקט
מדובר בפרוייקט שהחל לפני כעשור, שבמסגרתו מופקים מדי שבוע סרטונים קצרצרים (לחלקם יש
כתוביות בעברית ובערבית), שמטרתם לחשוף את ההשפעות הסביבתיות של תרבות הצריכה
המוגזמת בה אנו חיים. את הסרטונים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הפרוייקט או בעמוד היוטיוב 

.The Story of Stuff Project

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
http://education.zavit.org.il/
http://education.zavit.org.il
http://education.zavit.org.il/
http://education.zavit.org.il/list/
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שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

נובמבר הוא אמנם חודש נטול חגים ונטול חופשים, אך בעולם (המערבי בעיקר) זוהי
תקופה שמאופיינת בלא מעט "חגי קניות" (בלאק פריידיי, סייבר מאנדיי וכו'). לכן, החודש
שמנו דגש מיוחד על מערכים העוסקים במחיר הסביבתי של תרבות הצריכה, בדגש על
קניות ברשת. אלו קניות שנעשות בדרך כלל כלאחר יד, ולרוב אין מודעות למחיר הסביבתי

והחברתי שהן גובות.

השפע, הנגישות והנוחות שברכישות ברשת הפכו את בני הנוער לכוח קנייה רציני. לכן
חשוב מאוד לחשוף אותם למאחורי הקלעים של תרבות הצריכה בכלל, ושל הקניות ברשת
בפרט. לא רק שהדבר יסייע להם להפוך צרכנים בעלי מודעות סביבתית ואתית, אלא גם
לצרכנים העושים בחירות כלכליות מושכלות יותר, מה שבסופו של דבר ייטיב גם עם

הסביבה וגם עם הכיס שלהם (או של הוריהם).

ואם בבחירות עסקינן, לא ניתן להתעלם מהבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בסוף
החודש שעבר. גם במקרה הזה, לבחירה לתמוך במועמד או רשימה מסויימת יש השפעה
על הסביבה. אבל מה אנחנו בכלל יודעים על העמדות של ראשי הערים או המועצות

הנבחרים בנושאים סביבתיים? 
בניוזלטר תוכלו לקרוא על עמדותיהם של מי שהתמודדו לראשות עיריית ירושלים במגוון

נושאים סביבתיים כמו בנייה, נקיון, תחבורה וצמחיה. 

שלכם ובשבילכם,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

כתבה מיוחדת לקראת
"חודש חגי הקניות" 

איך אפשר להפוך את הקניות ברשת לידידותיות יותר לסביבה?

כולל מערך שיעור 

לכתבה

אקטואליה סביבתית

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדענית

פרופ' אופירה אילון   חוקרת בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה

מה את עושה כחוקרת בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה? אני משמשת כראש תחום איכות
הסביבה במוסד שמואל נאמן בטכניון, שם אני שותפה לעבודות ומחקרים שנעשים בתחומים סביבתיים
שונים כמו אנרגיה, פסולת, מים, תחבורה, בזבוז מזון ועוד. על סמך תוצאות המחקרים הללו, ניתן
להמליץ למקבלי החלטות על האופן שבו עליהם לפעול על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה מבלי

לפגוע ברווחת הציבור. 
בנוסף אני גם מרצה וחוקרת בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. 

מהם תחומי המחקר שלך: כל מה שקשור בקבלת החלטות וחשיבה מערכתית בתחום איכות הסביבה
– למשל אנרגיה, זיהום ופסולת, תחבורה ובזבוז מזון.

מדי עבודה: מרבית המחקרים שאני עושה הם "מחקרי שולחן", ואז כלי העבודה שלי הם עכבר
ומקלדת, אך עדיין יש הרבה מחקרים שמצריכים שימוש בחלוק וכפפות, וגם יש מקרים שהמחקר מחייב
יציאה לשטח (בין אם זה שדה חקלאי או חיטוט בפחי אשפה), ששם הסיכוי להתלכלך הוא גדול ואז

מדובר על בגדי עבודה לכל דבר, שזה כמובן רחוק מאוד ממחשב ומקלדת.
התחום שלי מאוד מגוון, וזה מה שהופך אותו לכיף.

איך הגעת לתחום? אני מגיעה מתחום של ביוטכנולוגיה והנדסת מזון, ובתואר השני עסקתי בנושא של
טיפול בפסולת מוצקה, אך לנושא של ניהול נכון של משאבים סביבתיים הגעתי לאחר שנחשפתי לכתבה

מעניינת בנושא. 

בונוסים בעבודה:  אני לא נאיבית, אני לא חושבת שבעבודה שלי אני "מצילה את העולם", אבל אני כן
חושבת שאני מצליחה להתוות איזושהי דרך לקבלת החלטות מושכלת בנושאים סביבתיים, המבוססת

על מחקר.

טרנד עכשווי בניהול משאבי טבע וסביבה: בארץ ישנה כיום התעוררות גדולה מאוד בנושא של הים,
שהוא בעצם מאגר עצום של מים, של אנרגיה, של נתיבי תחבורה, של גידול דגים, וכמובן גם שיש לו

חשיבות אסטרטגית וכלכלית.
נושא נוסף שנמצא גם כן בכותרות הוא נושא שינוי האקלים. המחקרים בנושא שינוי האקלים מתחלקים
לשלוש קטגוריות: האחת של חיזוי ובניית מודלים של השינויים הצפויים, השנייה היא של חיפוש אחר
שיטות ופתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לנו להפחית את התהליך של שינוי האקלים (הפחתת פליטות גזי
חממה, או תחום שנקרא גיאוהנדסה למשל), והשלישית היא מחקרים שעוסקים בהתמודדות עם

השינויים שצפויים להתרחש עקב שינויי האקלים ואופן ההיערכות אליהם.

עובדה מפתיעה על... בכל מחקר חדש שאני עושה, אני תמיד מופתעת ממה שאני מגלה. למשל
במחקר שמתואר בכתבה "למה לזרוק כסף לפח?" העובדה שלמעלה מ50 אחוז מהאוכל שאנחנו
זורקים לא היה צריך להיות בפח האשפה, פשוט מדהימה ומאכזבת אותי, כי אנשים פשוט זורקים כסף

לפח האשפה.

בראייה לעתיד/בנימה אישית: אני חושבת שהאתגרים הסביבתיים הם עצומים, ואני חושבת שזו
אחריות של כל מורה בתחום הזה לחשוף את התלמידים גם לבעיות וגם לפתרונות. כמעצמת הייטק
אנחנו יכולים לרתום את כל הידע שיש לנו בתחום ההייטק ולהשתמש בו כדי לפתור בעיות בתחום
הסביבתי, בין אם זה בחקלאות, בתחום המים או האנרגיה. לדעתי, באופן הזה אנחנו נוכל להפוך את

הנושאים הסביבתיים ליותר אטרקטיביים בעיניי התלמידים.

להפסיק לדבר להתחיל לעשות, למה לזרוק כסף לפח?, כתבות שבהן אופירה מופיעה: שינוי האקלים:
פה טמון הזבל, האבסורד של הרכב החשמלי, להתמודד עם השינוי, חשמל בגלגלים, ועוד.

ofira@sni.technion.ac.il תשמרו על קשר עם אופירה:

עמ"ר ברשת

"The Story Of Stuff" הכירו את הפרוייקט
מדובר בפרוייקט שהחל לפני כעשור, שבמסגרתו מופקים מדי שבוע סרטונים קצרצרים (לחלקם יש
כתוביות בעברית ובערבית), שמטרתם לחשוף את ההשפעות הסביבתיות של תרבות הצריכה
המוגזמת בה אנו חיים. את הסרטונים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הפרוייקט או בעמוד היוטיוב 

.The Story of Stuff Project

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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טרור אקולוגי

הצעה למערך שיעור לתירגול מבנה האטום,
תכונות הגזים ותגובות שריפה, תוך דיון

בנושא אקטואלי ובוער במיוחד.

כולל מערך שיעור 

לכתבה

מאה שנים של שפעת

עונת המחלות כבר כאן
וזוהי הזדמנות טובה לבחון את הקשר בין

התפרצות מחלות ושינוי האקלים

לכתבה

דרוש: ראש עיר סביבתי

אחרי הבחירות אפשר לבחון את עמדותיו
בנושאים סביבתיים של ראש עיריית ירושלים

הנבחר

לכתבה

לקצור את הגשם

האם ניתן לנצל את גשמי החורף כדי
להתגבר על משבר המים בארץ ועל הדרך

למנוע הצפות? 

לכתבה

למה אנחנו קונים כל כך הרבה?

לתעשיית האופנה המהירה
יש כמה צדדים קצת פחות "אופנתיים" ובעיקר

השפעה שלילית על הסביבה

לכתבה

צרכנות לטווח ארוך

צרכנים נבונים, שיודעים להסתכל לא רק על
שורת המחיר, יכולים לשמור לא רק על

הכיס, אלא גם על הסביבה

לכתבה
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הסר | דווח כספאם

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

נובמבר הוא אמנם חודש נטול חגים ונטול חופשים, אך בעולם (המערבי בעיקר) זוהי
תקופה שמאופיינת בלא מעט "חגי קניות" (בלאק פריידיי, סייבר מאנדיי וכו'). לכן, החודש
שמנו דגש מיוחד על מערכים העוסקים במחיר הסביבתי של תרבות הצריכה, בדגש על
קניות ברשת. אלו קניות שנעשות בדרך כלל כלאחר יד, ולרוב אין מודעות למחיר הסביבתי

והחברתי שהן גובות.

השפע, הנגישות והנוחות שברכישות ברשת הפכו את בני הנוער לכוח קנייה רציני. לכן
חשוב מאוד לחשוף אותם למאחורי הקלעים של תרבות הצריכה בכלל, ושל הקניות ברשת
בפרט. לא רק שהדבר יסייע להם להפוך צרכנים בעלי מודעות סביבתית ואתית, אלא גם
לצרכנים העושים בחירות כלכליות מושכלות יותר, מה שבסופו של דבר ייטיב גם עם

הסביבה וגם עם הכיס שלהם (או של הוריהם).

ואם בבחירות עסקינן, לא ניתן להתעלם מהבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בסוף
החודש שעבר. גם במקרה הזה, לבחירה לתמוך במועמד או רשימה מסויימת יש השפעה
על הסביבה. אבל מה אנחנו בכלל יודעים על העמדות של ראשי הערים או המועצות

הנבחרים בנושאים סביבתיים? 
בניוזלטר תוכלו לקרוא על עמדותיהם של מי שהתמודדו לראשות עיריית ירושלים במגוון

נושאים סביבתיים כמו בנייה, נקיון, תחבורה וצמחיה. 

שלכם ובשבילכם,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

כתבה מיוחדת לקראת
"חודש חגי הקניות" 

איך אפשר להפוך את הקניות ברשת לידידותיות יותר לסביבה?

כולל מערך שיעור 

לכתבה

אקטואליה סביבתית

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדענית

פרופ' אופירה אילון   חוקרת בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה

מה את עושה כחוקרת בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה? אני משמשת כראש תחום איכות
הסביבה במוסד שמואל נאמן בטכניון, שם אני שותפה לעבודות ומחקרים שנעשים בתחומים סביבתיים
שונים כמו אנרגיה, פסולת, מים, תחבורה, בזבוז מזון ועוד. על סמך תוצאות המחקרים הללו, ניתן
להמליץ למקבלי החלטות על האופן שבו עליהם לפעול על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה מבלי

לפגוע ברווחת הציבור. 
בנוסף אני גם מרצה וחוקרת בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. 

מהם תחומי המחקר שלך: כל מה שקשור בקבלת החלטות וחשיבה מערכתית בתחום איכות הסביבה
– למשל אנרגיה, זיהום ופסולת, תחבורה ובזבוז מזון.

מדי עבודה: מרבית המחקרים שאני עושה הם "מחקרי שולחן", ואז כלי העבודה שלי הם עכבר
ומקלדת, אך עדיין יש הרבה מחקרים שמצריכים שימוש בחלוק וכפפות, וגם יש מקרים שהמחקר מחייב
יציאה לשטח (בין אם זה שדה חקלאי או חיטוט בפחי אשפה), ששם הסיכוי להתלכלך הוא גדול ואז

מדובר על בגדי עבודה לכל דבר, שזה כמובן רחוק מאוד ממחשב ומקלדת.
התחום שלי מאוד מגוון, וזה מה שהופך אותו לכיף.

איך הגעת לתחום? אני מגיעה מתחום של ביוטכנולוגיה והנדסת מזון, ובתואר השני עסקתי בנושא של
טיפול בפסולת מוצקה, אך לנושא של ניהול נכון של משאבים סביבתיים הגעתי לאחר שנחשפתי לכתבה

מעניינת בנושא. 

בונוסים בעבודה:  אני לא נאיבית, אני לא חושבת שבעבודה שלי אני "מצילה את העולם", אבל אני כן
חושבת שאני מצליחה להתוות איזושהי דרך לקבלת החלטות מושכלת בנושאים סביבתיים, המבוססת

על מחקר.

טרנד עכשווי בניהול משאבי טבע וסביבה: בארץ ישנה כיום התעוררות גדולה מאוד בנושא של הים,
שהוא בעצם מאגר עצום של מים, של אנרגיה, של נתיבי תחבורה, של גידול דגים, וכמובן גם שיש לו

חשיבות אסטרטגית וכלכלית.
נושא נוסף שנמצא גם כן בכותרות הוא נושא שינוי האקלים. המחקרים בנושא שינוי האקלים מתחלקים
לשלוש קטגוריות: האחת של חיזוי ובניית מודלים של השינויים הצפויים, השנייה היא של חיפוש אחר
שיטות ופתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לנו להפחית את התהליך של שינוי האקלים (הפחתת פליטות גזי
חממה, או תחום שנקרא גיאוהנדסה למשל), והשלישית היא מחקרים שעוסקים בהתמודדות עם

השינויים שצפויים להתרחש עקב שינויי האקלים ואופן ההיערכות אליהם.

עובדה מפתיעה על... בכל מחקר חדש שאני עושה, אני תמיד מופתעת ממה שאני מגלה. למשל
במחקר שמתואר בכתבה "למה לזרוק כסף לפח?" העובדה שלמעלה מ50 אחוז מהאוכל שאנחנו
זורקים לא היה צריך להיות בפח האשפה, פשוט מדהימה ומאכזבת אותי, כי אנשים פשוט זורקים כסף

לפח האשפה.

בראייה לעתיד/בנימה אישית: אני חושבת שהאתגרים הסביבתיים הם עצומים, ואני חושבת שזו
אחריות של כל מורה בתחום הזה לחשוף את התלמידים גם לבעיות וגם לפתרונות. כמעצמת הייטק
אנחנו יכולים לרתום את כל הידע שיש לנו בתחום ההייטק ולהשתמש בו כדי לפתור בעיות בתחום
הסביבתי, בין אם זה בחקלאות, בתחום המים או האנרגיה. לדעתי, באופן הזה אנחנו נוכל להפוך את

הנושאים הסביבתיים ליותר אטרקטיביים בעיניי התלמידים.

להפסיק לדבר להתחיל לעשות, למה לזרוק כסף לפח?, כתבות שבהן אופירה מופיעה: שינוי האקלים:
פה טמון הזבל, האבסורד של הרכב החשמלי, להתמודד עם השינוי, חשמל בגלגלים, ועוד.

ofira@sni.technion.ac.il תשמרו על קשר עם אופירה:

עמ"ר ברשת

"The Story Of Stuff" הכירו את הפרוייקט
מדובר בפרוייקט שהחל לפני כעשור, שבמסגרתו מופקים מדי שבוע סרטונים קצרצרים (לחלקם יש
כתוביות בעברית ובערבית), שמטרתם לחשוף את ההשפעות הסביבתיות של תרבות הצריכה
המוגזמת בה אנו חיים. את הסרטונים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הפרוייקט או בעמוד היוטיוב 

.The Story of Stuff Project

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

http://education.zavit.org.il/דרוש-ראש-עיר-סביבתי/
http://education.zavit.org.il/דרוש-ראש-עיר-סביבתי/
http://education.zavit.org.il/דרוש-ראש-עיר-סביבתי/
http://education.zavit.org.il/לקצור-את-הגשם/
http://education.zavit.org.il/לקצור-את-הגשם/
http://education.zavit.org.il/לקצור-את-הגשם/
http://education.zavit.org.il/למה-אנחנו-קונים-כל-כך-הרבה-בגדים/
http://education.zavit.org.il/עיר-לכולנו/
http://education.zavit.org.il/צרכנות-לטווח-ארוך/
http://education.zavit.org.il/צרכנות-לטווח-ארוך/


טרור אקולוגי

הצעה למערך שיעור לתירגול מבנה האטום,
תכונות הגזים ותגובות שריפה, תוך דיון

בנושא אקטואלי ובוער במיוחד.

כולל מערך שיעור 

לכתבה

מאה שנים של שפעת

עונת המחלות כבר כאן
וזוהי הזדמנות טובה לבחון את הקשר בין

התפרצות מחלות ושינוי האקלים

לכתבה

דרוש: ראש עיר סביבתי

אחרי הבחירות אפשר לבחון את עמדותיו
בנושאים סביבתיים של ראש עיריית ירושלים

הנבחר

לכתבה

לקצור את הגשם

האם ניתן לנצל את גשמי החורף כדי
להתגבר על משבר המים בארץ ועל הדרך

למנוע הצפות? 

לכתבה

למה אנחנו קונים כל כך הרבה?

לתעשיית האופנה המהירה
יש כמה צדדים קצת פחות "אופנתיים" ובעיקר

השפעה שלילית על הסביבה

לכתבה

צרכנות לטווח ארוך

צרכנים נבונים, שיודעים להסתכל לא רק על
שורת המחיר, יכולים לשמור לא רק על

הכיס, אלא גם על הסביבה

לכתבה
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הסר | דווח כספאם

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

נובמבר הוא אמנם חודש נטול חגים ונטול חופשים, אך בעולם (המערבי בעיקר) זוהי
תקופה שמאופיינת בלא מעט "חגי קניות" (בלאק פריידיי, סייבר מאנדיי וכו'). לכן, החודש
שמנו דגש מיוחד על מערכים העוסקים במחיר הסביבתי של תרבות הצריכה, בדגש על
קניות ברשת. אלו קניות שנעשות בדרך כלל כלאחר יד, ולרוב אין מודעות למחיר הסביבתי

והחברתי שהן גובות.

השפע, הנגישות והנוחות שברכישות ברשת הפכו את בני הנוער לכוח קנייה רציני. לכן
חשוב מאוד לחשוף אותם למאחורי הקלעים של תרבות הצריכה בכלל, ושל הקניות ברשת
בפרט. לא רק שהדבר יסייע להם להפוך צרכנים בעלי מודעות סביבתית ואתית, אלא גם
לצרכנים העושים בחירות כלכליות מושכלות יותר, מה שבסופו של דבר ייטיב גם עם

הסביבה וגם עם הכיס שלהם (או של הוריהם).

ואם בבחירות עסקינן, לא ניתן להתעלם מהבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בסוף
החודש שעבר. גם במקרה הזה, לבחירה לתמוך במועמד או רשימה מסויימת יש השפעה
על הסביבה. אבל מה אנחנו בכלל יודעים על העמדות של ראשי הערים או המועצות

הנבחרים בנושאים סביבתיים? 
בניוזלטר תוכלו לקרוא על עמדותיהם של מי שהתמודדו לראשות עיריית ירושלים במגוון

נושאים סביבתיים כמו בנייה, נקיון, תחבורה וצמחיה. 

שלכם ובשבילכם,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

כתבה מיוחדת לקראת
"חודש חגי הקניות" 

איך אפשר להפוך את הקניות ברשת לידידותיות יותר לסביבה?

כולל מערך שיעור 

לכתבה

אקטואליה סביבתית

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדענית

פרופ' אופירה אילון   חוקרת בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה

מה את עושה כחוקרת בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה? אני משמשת כראש תחום איכות
הסביבה במוסד שמואל נאמן בטכניון, שם אני שותפה לעבודות ומחקרים שנעשים בתחומים סביבתיים
שונים כמו אנרגיה, פסולת, מים, תחבורה, בזבוז מזון ועוד. על סמך תוצאות המחקרים הללו, ניתן
להמליץ למקבלי החלטות על האופן שבו עליהם לפעול על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה מבלי

לפגוע ברווחת הציבור. 
בנוסף אני גם מרצה וחוקרת בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. 

מהם תחומי המחקר שלך: כל מה שקשור בקבלת החלטות וחשיבה מערכתית בתחום איכות הסביבה
– למשל אנרגיה, זיהום ופסולת, תחבורה ובזבוז מזון.

מדי עבודה: מרבית המחקרים שאני עושה הם "מחקרי שולחן", ואז כלי העבודה שלי הם עכבר
ומקלדת, אך עדיין יש הרבה מחקרים שמצריכים שימוש בחלוק וכפפות, וגם יש מקרים שהמחקר מחייב
יציאה לשטח (בין אם זה שדה חקלאי או חיטוט בפחי אשפה), ששם הסיכוי להתלכלך הוא גדול ואז

מדובר על בגדי עבודה לכל דבר, שזה כמובן רחוק מאוד ממחשב ומקלדת.
התחום שלי מאוד מגוון, וזה מה שהופך אותו לכיף.

איך הגעת לתחום? אני מגיעה מתחום של ביוטכנולוגיה והנדסת מזון, ובתואר השני עסקתי בנושא של
טיפול בפסולת מוצקה, אך לנושא של ניהול נכון של משאבים סביבתיים הגעתי לאחר שנחשפתי לכתבה

מעניינת בנושא. 

בונוסים בעבודה:  אני לא נאיבית, אני לא חושבת שבעבודה שלי אני "מצילה את העולם", אבל אני כן
חושבת שאני מצליחה להתוות איזושהי דרך לקבלת החלטות מושכלת בנושאים סביבתיים, המבוססת

על מחקר.

טרנד עכשווי בניהול משאבי טבע וסביבה: בארץ ישנה כיום התעוררות גדולה מאוד בנושא של הים,
שהוא בעצם מאגר עצום של מים, של אנרגיה, של נתיבי תחבורה, של גידול דגים, וכמובן גם שיש לו

חשיבות אסטרטגית וכלכלית.
נושא נוסף שנמצא גם כן בכותרות הוא נושא שינוי האקלים. המחקרים בנושא שינוי האקלים מתחלקים
לשלוש קטגוריות: האחת של חיזוי ובניית מודלים של השינויים הצפויים, השנייה היא של חיפוש אחר
שיטות ופתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לנו להפחית את התהליך של שינוי האקלים (הפחתת פליטות גזי
חממה, או תחום שנקרא גיאוהנדסה למשל), והשלישית היא מחקרים שעוסקים בהתמודדות עם

השינויים שצפויים להתרחש עקב שינויי האקלים ואופן ההיערכות אליהם.

עובדה מפתיעה על... בכל מחקר חדש שאני עושה, אני תמיד מופתעת ממה שאני מגלה. למשל
במחקר שמתואר בכתבה "למה לזרוק כסף לפח?" העובדה שלמעלה מ50 אחוז מהאוכל שאנחנו
זורקים לא היה צריך להיות בפח האשפה, פשוט מדהימה ומאכזבת אותי, כי אנשים פשוט זורקים כסף

לפח האשפה.

בראייה לעתיד/בנימה אישית: אני חושבת שהאתגרים הסביבתיים הם עצומים, ואני חושבת שזו
אחריות של כל מורה בתחום הזה לחשוף את התלמידים גם לבעיות וגם לפתרונות. כמעצמת הייטק
אנחנו יכולים לרתום את כל הידע שיש לנו בתחום ההייטק ולהשתמש בו כדי לפתור בעיות בתחום
הסביבתי, בין אם זה בחקלאות, בתחום המים או האנרגיה. לדעתי, באופן הזה אנחנו נוכל להפוך את

הנושאים הסביבתיים ליותר אטרקטיביים בעיניי התלמידים.

להפסיק לדבר להתחיל לעשות, למה לזרוק כסף לפח?, כתבות שבהן אופירה מופיעה: שינוי האקלים:
פה טמון הזבל, האבסורד של הרכב החשמלי, להתמודד עם השינוי, חשמל בגלגלים, ועוד.

ofira@sni.technion.ac.il תשמרו על קשר עם אופירה:

עמ"ר ברשת

"The Story Of Stuff" הכירו את הפרוייקט
מדובר בפרוייקט שהחל לפני כעשור, שבמסגרתו מופקים מדי שבוע סרטונים קצרצרים (לחלקם יש
כתוביות בעברית ובערבית), שמטרתם לחשוף את ההשפעות הסביבתיות של תרבות הצריכה
המוגזמת בה אנו חיים. את הסרטונים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הפרוייקט או בעמוד היוטיוב 

.The Story of Stuff Project

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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http://www.zavit.org.il/להפסיק-לדבר-להתחיל-לעשות/
http://www.zavit.org.il/להפסיק-לדבר-להתחיל-לעשות/
http://education.zavit.org.il/למה-לזרוק-כסף-לפח/
http://www.zavit.org.il/פה-טמון-הזבל/
http://www.zavit.org.il/האבסורד-של-הרכב-החשמלי/
http://www.zavit.org.il/להתמודד-עם-השינוי/
http://www.zavit.org.il/חשמל-בגלגלים/
https://storyofstuff.org/
https://storyofstuff.org/
https://www.youtube.com/channel/UCRNnYXD8Elz5zwKQ2jAcbAg
https://www.youtube.com/watch?v=H9FimRnK8b4
http://education.zavit.org.il/list/
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שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

נובמבר הוא אמנם חודש נטול חגים ונטול חופשים, אך בעולם (המערבי בעיקר) זוהי
תקופה שמאופיינת בלא מעט "חגי קניות" (בלאק פריידיי, סייבר מאנדיי וכו'). לכן, החודש
שמנו דגש מיוחד על מערכים העוסקים במחיר הסביבתי של תרבות הצריכה, בדגש על
קניות ברשת. אלו קניות שנעשות בדרך כלל כלאחר יד, ולרוב אין מודעות למחיר הסביבתי

והחברתי שהן גובות.

השפע, הנגישות והנוחות שברכישות ברשת הפכו את בני הנוער לכוח קנייה רציני. לכן
חשוב מאוד לחשוף אותם למאחורי הקלעים של תרבות הצריכה בכלל, ושל הקניות ברשת
בפרט. לא רק שהדבר יסייע להם להפוך צרכנים בעלי מודעות סביבתית ואתית, אלא גם
לצרכנים העושים בחירות כלכליות מושכלות יותר, מה שבסופו של דבר ייטיב גם עם

הסביבה וגם עם הכיס שלהם (או של הוריהם).

ואם בבחירות עסקינן, לא ניתן להתעלם מהבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בסוף
החודש שעבר. גם במקרה הזה, לבחירה לתמוך במועמד או רשימה מסויימת יש השפעה
על הסביבה. אבל מה אנחנו בכלל יודעים על העמדות של ראשי הערים או המועצות

הנבחרים בנושאים סביבתיים? 
בניוזלטר תוכלו לקרוא על עמדותיהם של מי שהתמודדו לראשות עיריית ירושלים במגוון

נושאים סביבתיים כמו בנייה, נקיון, תחבורה וצמחיה. 

שלכם ובשבילכם,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

כתבה מיוחדת לקראת
"חודש חגי הקניות" 

איך אפשר להפוך את הקניות ברשת לידידותיות יותר לסביבה?

כולל מערך שיעור 

לכתבה

אקטואליה סביבתית

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדענית

פרופ' אופירה אילון   חוקרת בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה

מה את עושה כחוקרת בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה? אני משמשת כראש תחום איכות
הסביבה במוסד שמואל נאמן בטכניון, שם אני שותפה לעבודות ומחקרים שנעשים בתחומים סביבתיים
שונים כמו אנרגיה, פסולת, מים, תחבורה, בזבוז מזון ועוד. על סמך תוצאות המחקרים הללו, ניתן
להמליץ למקבלי החלטות על האופן שבו עליהם לפעול על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה מבלי

לפגוע ברווחת הציבור. 
בנוסף אני גם מרצה וחוקרת בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. 

מהם תחומי המחקר שלך: כל מה שקשור בקבלת החלטות וחשיבה מערכתית בתחום איכות הסביבה
– למשל אנרגיה, זיהום ופסולת, תחבורה ובזבוז מזון.

מדי עבודה: מרבית המחקרים שאני עושה הם "מחקרי שולחן", ואז כלי העבודה שלי הם עכבר
ומקלדת, אך עדיין יש הרבה מחקרים שמצריכים שימוש בחלוק וכפפות, וגם יש מקרים שהמחקר מחייב
יציאה לשטח (בין אם זה שדה חקלאי או חיטוט בפחי אשפה), ששם הסיכוי להתלכלך הוא גדול ואז

מדובר על בגדי עבודה לכל דבר, שזה כמובן רחוק מאוד ממחשב ומקלדת.
התחום שלי מאוד מגוון, וזה מה שהופך אותו לכיף.

איך הגעת לתחום? אני מגיעה מתחום של ביוטכנולוגיה והנדסת מזון, ובתואר השני עסקתי בנושא של
טיפול בפסולת מוצקה, אך לנושא של ניהול נכון של משאבים סביבתיים הגעתי לאחר שנחשפתי לכתבה

מעניינת בנושא. 

בונוסים בעבודה:  אני לא נאיבית, אני לא חושבת שבעבודה שלי אני "מצילה את העולם", אבל אני כן
חושבת שאני מצליחה להתוות איזושהי דרך לקבלת החלטות מושכלת בנושאים סביבתיים, המבוססת

על מחקר.

טרנד עכשווי בניהול משאבי טבע וסביבה: בארץ ישנה כיום התעוררות גדולה מאוד בנושא של הים,
שהוא בעצם מאגר עצום של מים, של אנרגיה, של נתיבי תחבורה, של גידול דגים, וכמובן גם שיש לו

חשיבות אסטרטגית וכלכלית.
נושא נוסף שנמצא גם כן בכותרות הוא נושא שינוי האקלים. המחקרים בנושא שינוי האקלים מתחלקים
לשלוש קטגוריות: האחת של חיזוי ובניית מודלים של השינויים הצפויים, השנייה היא של חיפוש אחר
שיטות ופתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לנו להפחית את התהליך של שינוי האקלים (הפחתת פליטות גזי
חממה, או תחום שנקרא גיאוהנדסה למשל), והשלישית היא מחקרים שעוסקים בהתמודדות עם

השינויים שצפויים להתרחש עקב שינויי האקלים ואופן ההיערכות אליהם.

עובדה מפתיעה על... בכל מחקר חדש שאני עושה, אני תמיד מופתעת ממה שאני מגלה. למשל
במחקר שמתואר בכתבה "למה לזרוק כסף לפח?" העובדה שלמעלה מ50 אחוז מהאוכל שאנחנו
זורקים לא היה צריך להיות בפח האשפה, פשוט מדהימה ומאכזבת אותי, כי אנשים פשוט זורקים כסף

לפח האשפה.

בראייה לעתיד/בנימה אישית: אני חושבת שהאתגרים הסביבתיים הם עצומים, ואני חושבת שזו
אחריות של כל מורה בתחום הזה לחשוף את התלמידים גם לבעיות וגם לפתרונות. כמעצמת הייטק
אנחנו יכולים לרתום את כל הידע שיש לנו בתחום ההייטק ולהשתמש בו כדי לפתור בעיות בתחום
הסביבתי, בין אם זה בחקלאות, בתחום המים או האנרגיה. לדעתי, באופן הזה אנחנו נוכל להפוך את

הנושאים הסביבתיים ליותר אטרקטיביים בעיניי התלמידים.

להפסיק לדבר להתחיל לעשות, למה לזרוק כסף לפח?, כתבות שבהן אופירה מופיעה: שינוי האקלים:
פה טמון הזבל, האבסורד של הרכב החשמלי, להתמודד עם השינוי, חשמל בגלגלים, ועוד.

ofira@sni.technion.ac.il תשמרו על קשר עם אופירה:

עמ"ר ברשת

"The Story Of Stuff" הכירו את הפרוייקט
מדובר בפרוייקט שהחל לפני כעשור, שבמסגרתו מופקים מדי שבוע סרטונים קצרצרים (לחלקם יש
כתוביות בעברית ובערבית), שמטרתם לחשוף את ההשפעות הסביבתיות של תרבות הצריכה
המוגזמת בה אנו חיים. את הסרטונים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הפרוייקט או בעמוד היוטיוב 

.The Story of Stuff Project

לאתר זווית בחינוך
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