
חקר ציפורים מודל לחקר סביבה

ף"תש–בהוראה מדע וטכנולוגיה 

קו'קלצר שרה "ד(  ביסודיט"מוהדרכה ארצית של )הדס כץ שדה חן : בהנחיית ביסודי

(מרכז הצפרות הישראלי)שלומית ליפשיץ ( ב"בחטט"מוהדרכה ארצית של )לוריא יהבית: בחטיבה



להתבונן בטבע לעודד את תלמידי ישראל מטרת התוכנית 

את אורחות חיי הציפורים  ולחקור בכלים מדעיים ומקוונים 

ואת יחסי הגומלין  , בסביבה הקרובה או במהלך הנדידה

שלהן עם הסביבה והאדם



:התוכנית מקדמת יעדים מרכזיים במקצוע מדע וטכנולוגיה

,  מבוססת על תופעות–למידה בדרך החקר המדעי 1.

בעיות ודילמות

וחוויתיתפעילה התנסותית –למידה חוץ כיתתית 2.

למידה שיתופית בסביבות מקוונות3.

חינוך לקיימות והצמחת דור העתיד של חוקרי הסביבה4.

:במגוון גדול של נושאים



מרכיבי תכנית חקר ציפורים

תופעות  
ונפלאות  
הציפורים

חקר  
מדעי  
וחקר  
דילמות

קהילה  
מורים  

מקצועית  
לומדת

למידה  
שיתופית

עשייה  
סביבתית  

מקיימת

אוריינות  
דיגיטלית

בית הספר והישוב, אסטרטגיות לשילוב מרכיבי התכנית ברמת הכיתה



:מיומנויות מדע וטכנולוגיה

הסבר מדעי וטיעון, מידענות,  חקר מדעי

הרחבת הידע המדעי



הטמעת תכנית חקר ציפורים במחוזות

:מטרות

יצירת מנהיגות מובילה מחוזית בעלת הכשרה מקצועית  . 1

להרחבה והעמקה של שילוב חקר בסביבה ביישום  , מתאימה

.היעדים המרכזיים בהוראת המקצוע

הרחבת מעגל בתי הספר הנחשפים לתכנית ומשלבים אותה  . 2

כמו התכנית  )בהתאמה לתכניות הבית ספריות , בדגשים שונים
.)המשולבת לחינוך לקיימות

שילוב גופים  : יצירת תשתית מקצועית מקומית לחקר בסביבה. 3

מיזמי  , מרכזים זואולוגיים)ומומחים מקומיים בהפעלת התכנית 
!זאת נעשה בעזרתכם"(. מדע אזרחי"מיזמי , שמירת טבע



:מרוכזתהשתלמות סתיו 

"חקר ציפורים במיקוד עקרונות ביולוגיים באמצעות קופסאות בריחה"

2019בנובמבר 3-5בתאריכים , (בצפון)שלומי –במרכז המורים למדע 

:מרוכזת קיץ השתלמות 

" וסביבהציפורים חדשנות ועדכונים בחקר "

2020ליולי 12-15בתאריכים , במרכז המורים למדע אוניברסיטת תל אביב

שש באופק חדש30שתי ההשתלמויות מוכרות לגמול של 

ף"תשל "השתלמויות מורי יסודי בשנה

-למתחילים ולמתקדמים -



:לבוגרי חקר ציפורים למתחיליםמקוונתקהילה 

“ב"קהילת חקר ציפורים ארצית למורי חט"

טופס ההרשמהלחצו על -ההרשמה החלה 

:למתחיליםמרוכזתהשתלמות קיץ 

"ב"חקר ציפורים מודל לחקר סביבה בחט"

2020ליולי 13-15בתאריכים , במכון דוידסון שבמכון ויצמן–

קיום הקורסים מותנה באישור תקציבי של משרד החינוך: הארה

פ  "ל תש"ב בשנה"השתלמויות מורי חט

-למתחילים ולמתקדמים -



:למתקדמיםחקר ציפורים וסביבה מקוונתהשתלמות . 1

"למתקדמים-ב"קהילת מורי חקר ציפורים בחט"

(לבוגרי השתלמויות חקר ציפורים למתחילים ולמורים מיישמים)

אחת לשבועיים, אחרי החגים:מועד

:קיץ לחקר ציפורים למתחיליםהשתלמות . 2

"למתחילים-ב"חקר ציפורים מודל לחקר סביבה בחט"

1-14.7.20ימים בין התאריכים 4, במכון דוידסון שבמכון ויצמן: מיקום ומועד

קיום הקורסים מותנה באישור תקציבי של משרד החינוך  : הערה

ובהרשמה מלאה

פ  "ל תש"ב בשנה"השתלמויות מורי חט

-למתחילים ולמתקדמים -



ף"תשל "ימי עיון בשנה

תאריךיוםמקוםשם

חקר ציפורים  תכנית יום עיון אזורי של

מרכז-דרום, מנחי-למחוזות ירושלים

(באישור תקציבימותנה)

18.11.19'גמעלה אדומים

יום העיון השנתי לצפרות 

(הישראלימרכז הצפרות)

חינם)30.12.19'בא"תאוניברסיטת

(למורים ולתלמידים

לקראת ספירת הציפורים  מקוון מפגש

הארצית

ליפשיץ ומרכז  שלומית

הצפרות הישראלי

6.1.20'ג

חקר ציפורים  תכנית יום עיון אזורי של

התישבותי-צפון-מחוזות חיפהלמורי

(באישור תקציבימותנה)

17.2.20'גשאןבית-עפולה

חינם)2020אפריל ?א"אוניברסיטת ת" דרך הנשר בשמים"יום עיון 

(למורים ולתלמידים

!  שריינו את התאריכים 



סדרת מפגשים לקראת תחרות אלופי הנדידה  
באילת2020במרץ 31-ב

תאריך ושעהיוםמקוםמספר המפגש

עם יוזמי ומארגני  היכרות: 1מפגש

מפגש  , התחרות והנושא השנתי שלה

,  עם תלמידים שחוו את התחרות

והתנסות ראשונה בפארק הירקון

מרכז המורים למדע

קמפוס ברושים

15.7.19'ב

14.00

-יום העיון השנתי הבהמשך ל: 2מפגש 
לצפרות 40

(הישראלימרכז הצפרות)

ראש  –פארק הירקון 

ציפור

30.12.19'ב

16.15

תחרות נציגי בתי ספר  : 3מפגש 

לקביעת  המשתתפים  יסודיים וחטיבה

של  "הסופיים בתחרות אלופי הנדידה 

"...הגדולים

ראש  –פארק הירקון 

ציפור

21.2.20'ו

09.30



"מדע אזרחי"אירועי צפרות וסקרים במסגרת 

תאריךמקוםשם

1.9.19-31.10.19ברחבי הארץסקר יום הגעת הנחליאלי

2019נובמבר אגמון החולהלבתי ספר נבחרים–מרוץ העגור 

16.1.20-26.1.20ברחבי הארץציפורי הבר הגדולהספירת

-הארץברחביסקר יום הגעת הסיסים

בעיקר בערים

אמצע -אמצע ינואר

מרץ

בהובלת המרכז לציפור הבר  סקרים
:בחצר

רצוי עם שליחת  )סקר צמחים וציפורים 
(צילום

סקר עצי קינון של נקרים

סקר נוכחות מיינות

סקר נוכחות וקינון של תוכי נזירי

סקר לינות מקובצות

כל השנההארץברחבי



משאבי הוראה ויוזמות  , העשרה-סביבות למידה
(12-25שקפים )

דף חקר ציפורים באתר המקצוע מדע וטכנולוגיה

כתבה מקיפה על התכנית בעיתון אאוריקה

"שפת ההתבוננות בציפורים"

 של קהילת מורי חקר ציפוריםווטסאפקבוצת
 מרחב שיתופי למורים ולתלמידים בmoodle
 מרחב כלי עזר וספריית משאבים שיתופית בmoodle
הצטיידות בית ספרית

הרצאות אקדמיה ברשת

משימות אוריינות מדעית

 יחודיותאירועי צפרות ארציים ופעילויות

מרכז צפרות ברחבי הארץ

מצלמות אונליין בקינים פעילים

 של הציפורים" לוח השנה"משימות אתגר כיתתיות לפי

יוזמות בית ספריות



דף חקר ציפורים באתר מדע וטכנולוגיה  
"אתר מדע וטכנולוגיה"רושמים בגוגל 

חקר ציפורים< " יחודיותתוכניות"ושם לוחצים בתפריט הימני על 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochniyot_yehudiot/birds1.htm


כתבה על התכנית  

בכתב העת  

למורים אאוריקה

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGjpa739bPAhWG1x4KHVGjDMgQFggpMAM&url=https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/07-%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf&usg=AFQjCNFRNieddz-vrLAOOvMMdG1cWvwZoQ&sig2=HF39nRR7_P0uq-_DsPP8cw&bvm=bv.135475266,d.dmo


שפת ההתבוננות 

בציפורים



קישור להצטרפות "קהילת עמיתים חקר ציפורים"ווטסאפקבוצת 

ממיני הציפורים1/3סכנת ההכחדה של : דוגמא לכתבה ששיתפו בקבוצה 

https://chat.whatsapp.com/invite/6zSDtKN62WtCRWn4WgWZaa
mailto:https://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-MAGAZINE-1.4665970


:סביבת למידה שיתופית לתלמידים 

חקר ציפוריםmoodleאתר ב 

http://online.lms.education.gov.il/course/category.php?id=65


moodleבמרחב שיתופי 
ניתן להגיע  )ללא סיסמה 

(דרך הקלדה בגוגל

מרחב שיתופי לחקר 
לתלמידים-ציפורים

http://online.lms.education.gov.il/course/index.php?categoryid=65


מרחב כלי עזר  

וספרית משאבים שיתופית  

למורים ולתלמידים

ב"ליסודי וחט-ספריית משאבים לחקר ציפורים 

עברית-תיקיית מגוון דפי תצפית ואיסוף נתונים לחקר ציפורים

العربيةתיקיית מגוון דפי תצפית ואיסוף נתונים לחקר ציפורים 

(עברית וערבית)לתלמיד -תלקיט חקר מדעי דיגיטאלי שיתופי: לחטיבת ביניים

לתלמיד -מצגת מלווה מהלך חקר ציפורים : ליסודי

http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=938
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=36425
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36413
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36416
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36422


הצטיידות בית ספרית

ציוד בסיסי ליישום  הס"בתיהכנסנו למכרז ההצטיידות של 

,  מצלמה דיגיטלית, משקפות: תהליכי חקר ציפורים

.  כרזות ועוד, מגדירים

,  ת מקצוע/רכז, אחר הפרסומים ופנו להנהלהעיקבו

.כדי להגיש את ההצטיידות על פי הצרכים שלכםית/לבורנט



מועד 

ההקלטה
שכבת גילשם המרצה

נושא ההרצאה וקישור לצפייה 

בהרצאה

ציפורים בראש'ט-'תלמידי דיוסי לשם' פרופ9.2015

שלומית ליפשיץ1.2016
מורי מדע  

וטכנולוגיה

אזרחים למען חקר  -מדע אזרחי

ציפורים

'ט-'תלמידי דעמיר בלבן1.2016
טבע כמנוף להתחדשות –פרא בעיר 

בעיר

נעים להכיר סיס'ט-'תלמידי דאמנון האן5.2016

והעוזניההפרס , הנשר'ט-'תלמידי דיוסי לשם' פרופ2.2017

'ט-'תלמידי דר אדיב גל"ד2.2017
בזים מול ?להתערב או לא להתערב

מיינות

המצויה לישראלהמיינהפלישת 'ט-'תלמידי זטלי מגורי12.2018

מוקלטות בנושאי חקר ציפורים  " אקדמיה ברשת"הרצאות 

בהפקת תוכנית חקר ציפורים–סרטונים בנושאי חקר ציפורים שונים 

https://www.youtube.com/watch?v=SW4kqU0uY4g
https://www.youtube.com/watch?v=2pGT391njbk
https://www.youtube.com/watch?v=pJS7Sl0bl08
http://ecat.education.gov.il/%D7%A0%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%A1%D7%99%D7%A1-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%9F-23516
https://www.youtube.com/watch?v=D71eWiXYQPM
http://ecat.education.gov.il/%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%99%D7%91-%D7%92%D7%9C-16217-2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=w3OkkGHe1U0
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/Online Academy/lectures_2016_2017.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/birds/sirtonim_2016.pdf


משימות אוריינות מדעית משלבות מיומנויות

:מדע וטכנולוגיה-משימות אוריינות בילקוט הדיגיטאלי אופק לעל יסודי
חקר באמצעות תצפית  

משימה המקנה לתלמידים הבנה של תהליך החקר והפעלת המיומנויות

שלל הדייג בכנרת
לקורמורניםמחקר שנערך אודות הקשר בין דגי אמנון 

.משימה המקנה לתלמידים מיומנויות של קריאת מאמר וניתוחו

שובו של הנשר
משימה המקנה לתלמידים מיומנויות  –מיזם השבת הנשרים במספר תחנות בארץ 

.ניתוח של היבטים שונים של הבעיה והשלכותיה ואפיון הפתרונות

כניסה  

מזוהה

ב"שאלות אורייניות על ציפורים ממבחני המיצב לחט

ועל הגדרוןהמיינהעל –

:ר"מטפעילויות מאתר 

'וגם לכיתה ז', לכיתה ד–משימת פתרון בעיות בטכנולוגיה –גינה מזמנת ציפורים 1.

וגם לחטיבת ביניים', משימה אוריינית לכיתה ו–מיינה מין פולש 2.

וגם לחטיבת ביניים', משימה אוריינית לכיתה ו–ציפורים וחקלאות 3.

http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/271896b4-93fd-46b3-af7c-e45b94e23112#?page=content-1
http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/df5e8cac-f8dc-4a5b-a179-c624c2cf47e3#?page=content-1
http://lo.cet.ac.il/player/?document=d7b51066-b8cc-41f2-bb6b-f1292267fd6c&language=he&sitekey=ebaghigh
https://drive.google.com/open?id=1CiU7ylQReOHjnpv01x7Wf15obSqxILJY
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=14105
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641


התייעצות מקצועית עם מומחים ופעילות חינוכית 

במרכזי הצפרות למחקר ולחינוך

:מצפון לדרום

אגמון החולה-עמק החולה1.

שמורת טבע-גמלא2.

מרכז הצפרות-רופיןכפר 3.

מרכז צפרות גליל מערבי-אפקעין 4.

מרכז צפרות מים ונחלים-מעגן מיכאל5.

הגן הזואולוגי באוניברסיטה-תל אביב6.

בפארק הירקון" ראש ציפור"מרכז -תל אביב7.

הספארי -רמת גן8.

מרכז בינלאומי לחקר נדידת הציפורים -לטרון9.

התחנה לחקר ציפורי ירושלים-ירושלים10.

מרכז דוכיפת לצפרות ואקולוגיה-ירוחם11.

מרכז הצפרות רמת הנגב-שדה בוקר12.

מרכז הצפרות בערבה התיכונה-חצבה13.

מרכז הצפרות בלוטן-לוטן14.

פארק הצפרות באילת-אילת15.



!מצלמות אונליין בשידור בעונת הקינון

www.birds.org.ilמצלמות מעקב < הישראלאתר פורטל מרכז הצפרות 
:הנחשים ותנשמת לבנה-חיוויאי, עקב עיטי,סיס חומות

שידור ישיר מקן של נשר
"  הסניטרים של הטבע"שידור חי היישר מעולמם המרתק של 

אוכלי הפגרים אשר חיים במרחבים הפראיים של ישראל

שידור ישיר מקן של עקב עיטי
העל  -שידור חי היישר מעולמם המרתק של טורפי

החיים במרחבים הפראיים של ישראל

סרטונים ממצלמת אונליין של קן ירגזי
בבית ספר שדות יואב באדיבות עיינה דגן

http://www.birds.org.il/
https://www.birds.org.il/he/tracking-methods.aspx?camId=26
https://www.birds.org.il/he/tracking-methods.aspx?camId=23
https://sites.google.com/a/syoav.tikshuvdarom.org.il/sdotyoav/mh-bbyt-hspr/hqr-zypwrym


הציפוריםשל "השנהלוח"

כיתתיותאתגרמשימות–

ינואראוקטובר-ספטמבר דצמבר-נובמבר

יוני-מאיאפרילמרץ–פברואר



יוזמות בית ספריות

ציפוריםמזמינתגינה אקולוגית •

:  ייחודיות בית ספרית•

חקר ציפוריםמדגימיקידום מורים מובילים ובתי ספר 

:  שילוב התלמידים במדע אזרחי בית ספרי•

ספירת הציפורים הארצית וליוזמות של מדע אזרחי בשילוב  

מוסדות אקדמיים והחברה להגנת הטבע

:  עשייה ירוקה•

לאימוץ אתרי צפרות ועוד, פעולות להגנת הציפורים

:  שילוב החוות החקלאיות ומרכזי הצפרות בתהליך החקר•

ימי שיא ופרויקטים מיוחדים במרכז הצפרות  , מפגש עם מומחים

;   ובבית הספר




