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 תודות

פולק על ההנחיה הלבבית והמסורה וכן על ההערות -ברצוני להודות בראש ובראשונה לד"ר מדי וליצקר

 והתובנות המעמיקות, במהלך כל העבודה.

תודה ענקית מקרב לב מוענקת למפתחות התוכנית: גב' יהבית לוריא, הדס כץ שדה חן ושלומית ליפשיץ על 

הפצתו לקהילת המורים העוסקים בתכנית וקבלת האישור ממפמ"רית מדע בהעזרה בבדיקת השאלון ו

 לה. תודה גם דר' אביבה בריינר,וטכנולוגיה, 

המסורה  הדרכהתודה ענקית למכון הביולוגי בחיפה, המנהלת מיה פלאות והמדריכה ארוה חלבי על ה

 המחקר. נושא בחירת לשהביאה אותי להתאהבות בצפרות ו

 תודה לחברה שלי ללימודים, אליאן חמדאן ולכל הקבוצה על תמיכה אחת בשנייה.

 תודה להורי היקרים, על תמיכה ועזרה לאורך התהליך.

סים ויסמין על סבלנותם ותמיכתם וונים חביבים, תודה ענקית לבעלי סקר, וילדיי סאמר, אחר

 והתחשבותם לאורך כל התהליך.
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 תקציר

תשע"ד -תכנית 'חקר הציפורים' מתקיימת בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים מאז שנת תשע"ג

בהובלת הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה ובשיתוף עם מרכז הצפרות הישראלי. התכנית שמה לה 

כמטרה לקדם יעדים מרכזיים של לימוד המדע וטכנולוגיה, והיא מיישמת למידת חקר מדעי בשילוב 

 (.2016ולשם,  כהן, חן, ליפשיץ-שדה-כץ)לוריא, כיתתית המבוססת על גילוי תופעות וחקירתן -ידה חוץלמ

התכנית מקדמת למידה משמעותית וחינוך לקיימות במטרה לאפשר לתלמידי ישראל התבוננות וחקירה 

  (.אתר המנהל למדע וטכנולוגיהבטבע בכלים מדעיים ומקוונים )

כיתתית מבחינה לימודית, -נושא הצפרות מלהיב את התלמידים ואת המורים ותורם דרך למידה חוץ

קוגניטיבית ואפקטיבית, למרות הקשיים הנלווים בעיסוק התלמידים והמורים בו בבתי הספר )ליפשיץ, 

ם בנושא תכניות חינוך סביבתיות מצביעים על כך שאפשר להתמודד (. מחקרי2002חן ונבו, -שדה-כץ; 2014

כיתתית, במיוחד -עם הקשיים כאשר המורים מפתחים משמעות פנימית לחשיבות של שילוב למידה חוץ

 (.2017כאשר המורים מתנסים בהוראה כזו באופן חיובי בעזרת ליווי והדרכה )מדין, 

מורי מדע וטכנולוגיה בבתי הספר  35מקצועית של עבודת המחקר הנוכחית בחנה את ההתפתחות ה

כיתתית במסגרת תכנית 'חקר הציפורים', -היסודיים ובחטיבות הביניים בעקבות השתתפותם בלמידה חוץ

בליווי מדריכים מטעם התכנית. ההתפתחות המקצועית של המורים נחקרה באמצעות שאלון מקוון 

 וראיונות, מבחינת ההיבטים הבאים:

  כיתתית בתהליכי הל"ה-חוץ לשילוב למידהת מודעו •

 כיתתית-החוץ הפעילות מודעות לרכיבי •

 כיתתיות-וב מיומנויות חקר בפעילויות החוץשילשל מודעות לחשיבות  •

 עצמםכיתתיות המיושמות בהובלת המורים -רכיבי הפעילויות החוץ •

 םכיתתיות שהמורים מובילים בעצמ-יות חקר המיושמות בפעילויות החוץמיומנו •

 עמדות ביחס לסביבה ולערכיה. •

 

ממצאי המחקר מצביעים על תרומה משמעותית של ההשתתפות הפעילה בתכנית להתפתחות המקצועית 

כיתתית ולרכיביה, לשילוב מיומנויות חקר -להגברת המודעות שלהם לשילוב למידה חוץ -של המורים 

 לסביבה וערכיה.בהוראה שלהם, באופן עצמאי, וגם לפיתוח עמדות חיוביות ביחס 

בכדי להשיג את הפוטנציאל הרב הטמון בתכנית ולהשיג את מטרותיה, יש לקחת בחשבון את הגורמים 

המשמעותיים בלמידה מסוג זה ולבצע אותה כמתוכנן, כך שתהפוך לאירוע למידה מקסימאלי ותשיג את 

תפתחות מקצועית תוצריה החינוכיים, הן עבור התלמידים  והן עבור המורים עצמם, שנתרמים בה

 מהיבטים רבים.
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 מבוא. 1פרק 

ובתמיכה  ,לשעבר מדע וטכנולוגיה יתמפמ"רת בכל המחוזות, ביוזמ מתקיימת 'חקר הציפורים'כנית תה

התכנית ייחודית ומטרתה . מרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבעוגורמי כיום  יתמפמ"רהשל 

ולחקור את  בסביבה או במהלך הנדידהוחקירת אורח חיי הציפורים  לאפשר לתלמידים התבוננות בטבע

חקר מת דגש על מיומנויות היתוך ש, כלים מדעייםזאת בכל  .בינם לבין הסביבה והאדם ןיחסי הגומלי

 המדעי.

ליווי מדריכים והיא מתבצעת ב ,'הציפוריםחקר ' כניתתהשל  כיתתית הינה לב ליבה-החוץהלמידה 

זיהוי ללאיסוף נתונים, . בטבעגם לתצפיות  מתלווים , אשרכניתחים מטעם משרד החינוך העוסקים בתומנ

הדבר מצריך  מתמשכת.כנית תזוהי לכן  .עיבוד הנתונים בהמשךלבחירת שאלות חקר וגם להתופעות, 

 ו.ווי המדריך וגם בלעדיהשקעת זמן ניכר של הדרכה ופעילויות חקר בלי

מעודדת את יצר הסקרנות אצל  ,לבית הספר-ר מחוץ לכיתה, במיוחד אם זה מחוץעצם היציאה אל את

זה דבר  .הממשיים בטבעהחומרים  המפגש עםעצמו רווח נקי לכל מורה, לצד כשל והתלמידים, וזה

. חקר הציפורים מאפשר ורלוונטין משמעותי הנושא הנבחר והמושגים באופ לתלמיד ללמוד אתמאפשר 

של תוך התנסות ו ,ביצוע חקר על כל שלביו, תוך ביסוס מיומנויות החקר המדעי ושימוש בכלים מדעיים

אתר הצפרות ) כיתתית-למידה חוץשל שיעורי הסיכום לכל אירוע בבשיעורי ההכנה והמורה עצמו 

 .(הישראלי

 התפיסהמתוך ים' רופיחקר צ'תכנית ההכניס לבית ספרנו את לבהיותי רכזת המדעים בבית ספרי חתרתי 

לכיתה והלמידה בטבע הפתוח היא אירוע בעל פוטנציאל רב להשגת מטרות מגוונות  שהיציאה אל מחוץ

מהשגת החל  –נות בו ומתוך אמונה בהשלכות החיוביות הטמו, הקשורות להוראת מקצוע מדע וטכנולוגיה

 היעד של למידה משמעותית ועד להטמעת ערכי טבע ופיתוח בר קיימא. 

בבית הספר היסודי וחטיבת מדעים ון את ההתפתחות המקצועית של מורי היא לבחהנוכחי מטרת המחקר 

בליווי מדריכים מטעם כיתתית, -', בלמידה חוץחקר ציפורים'בתכנית  םבעקבות השתתפותהביניים 

 התכנית. 

 :היא שאלת המחקרלפיכך 

 המקצועית מבחינת: םהתפתחות' על חקר הציפורים'של השתתפות מורי המדעים בתכנית  תרומהה ימה

 -המודעות ל .1

 .הערכה(-למידה-)הוראה כיתתית בתהליכי הל"ה-של שילוב למידה חוץחשיבות  .א

 כיתתית.-הפעילות החוץ רכיביחשיבות של  .ב

 כיתתיות.-וב מיומנויות חקר בפעילויות חוץשילשל חשיבות  .ג

 - ליישום ש .2

 ת שהמורים מובילים בעצמם.וכיתתי-יות החוץהפעילו רכיבי .א

 כיתתיות שהמורים מובילים בעצמם.-הכלולות בפעילויות חוץמיומנויות חקר  .ב

 עמדות ביחס לסביבה ולערכיה. .3

 

  

http://www.birds.org.il/he/index.aspx
http://www.birds.org.il/he/index.aspx


2 
 

 חשיבות המחקר

 ,'ציפוריםהחקר 'כנית תלבית ספר היסודי וחטיבת הביניים ב מורי המדעיםשל השתתפות הבעקבות 

 . בפועלאותה  יישמיםהמהמורים  של הערכה(-למידה-)הוראה תהליכי הל"התרומתה ב נבדקה

ומסקנותיו ישקפו את עמדות המורים ביחס התוצאות ש היא בכךחשיבותו היישומית של מחקר זה 

ניתן וכך  , בה במידה שגם ללמידת תלמידיהם,המקצועיתתרומתה להתפתחותם לו תכניתלמאפייני ה

ולהציע המלצות  לשפרה ובמה מוצעאם  ,אם השיגה את מטרותיהולהסיק  ,על התכנית ללמוד לעומק

  .לשילובה בבתי ספר נוספים

 'חקר הציפורים'.תכנית התרומתה של מחקרית ת המחקר מתבטאת בכך שעדיין לא נבדקה וחדשנ

איסוף מידע מירבי מהשדה הנחקר. ל ,שתי מתודולוגיות, הכמותית והאיכותנית המחקר הנוכחי משלב

ההיבטים הנחקרים, כך שניתן יהיה להרחיב ה של תרומת התכנית מלוב זה משמש דרך אפקטיבית להבנשי

  כיתתית. -אחרות של למידה חוץתכניות ולהמליץ על בסיס תוצאות מחקר זה על 

החשיבות התיאורטית של המחקר היא בהרחבת גוף הידע בתחום תיאוריות למידה בגישה 

הקונסטרוקטיביסטית ובגישת החקר המדעי בהוראת המדעים שבאות לידי ביטוי בהפעלות הכלולות 

 בתכנית. 
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 סקירת ספרות .2פרק 

על ההתפתחות המקצועית של המורים  'חקר הציפורים'כנית המחקר הנוכחי בודק את השפעת ת

לקראת קידום למידה למדעים, בעיני המורים  ,התלמידיםת הלמידה של יחוויהמשתתפים בה ועל 

 .בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים מקצוע מדע וטכנולוגיההמשמעותית והשגת יעדי 

במקצוע מדע וטכנולוגיה כיתתיות זוהו כהזדמנויות להגברת הידע והמוטיבציה -למידה חוץ תכניות

, בהנחה שהלמידה בהן היא בגישת החקר לבין חיי היומיום אצל התלמידים ולייעול הקשר בין המדע

 ובגישה קונסטרוקטיביסטית. 

ולמידה כיתתית -למידה חוץ ,חינוך סביבתי, 'התכנית 'חקר ציפוריםלכן סקר הספרות יכלול סקירה על 

התפתחות על ו, משמעותית , למידהקונסטרוקטיביסטיתבדרך החקר המדעי וכן על גישת הוראה 

 מקצועית של מורים. 

 תכנית 'חקר ציפורים'ה 2.1

בתי ספר יסודיים וגם בחטיבות  56-בלימודי מדע וטכנולוגיה בכיום משולבת  'חקר ציפורים'תכנית ה

תשע"ה -שנים תשע"גכנית פיילוט בייחודית שהתחילה כתנית כת. זוהי כל המחוזות והמגזריםב, הביניים

מרכז הצפרות הישראלי בחברה ו מנהלת תחום המדעים במשרד החינוךשל  הובתמיכ הוהתקיימה ביוזמ

כנית התרחבה הת .במשרד החינוך אגף טכנולוגיות מידעעם ובשיתוף  ,להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב

הכשרת בתי ספר נוספים, שם ים מובילים ומדריכים במחוזות לבשנת תשע"ו ליצירת מנהיגות של מור

( אתר המנהל למדע וטכנולוגיהכנית המשולבת לחינוך לקיימות )הת , כגוןשהמשרד מפעיל ובעוד תכניות

מרכז החקר המדעי המתוקשב במדעי כדור הארץ באוניברסיטת המנוהלת על ידי , בינלאומית גלוב תכניתו

היבטים שונים הקשורים אחר בחסות סוכנות החלל נאס"א, שמאפשרת ניטור , דו שבארה"בקולורא

 (. אתר הענן החינוכילאקולוגיה ולמדעי הסביבה )

למידה משמעותית  יעדי :מרכזיים של הוראת מדע וטכנולוגיהמקדמת יעדים  'חקר הציפורים'כנית תה

למידה שיתופית  כןו ,כיתתית-לקיימות ולמידה חוץולמידה בדרך החקר המדעי ופתרון בעיות, חינוך 

הציפורים אורח חיי  ה שללמידי ישראל התבוננות בטבע וחקירה לאפשר לתמטרב ,בסביבות מקוונות

זאת בכלים , וכל דהיחסי הגומלין שלהן עם האדם והסביבה או במהלך הנדישל או , בסביבה הקרובה

 (. אתר המנהל למדע וטכנולוגיהמדעיים ומקוונים )

 ,כיתתית כפדגוגיה עיקרית-וחה דרך הלמידה החוץה הטבעית הפתכנית מדגישה את חקר השדה בסביבהת

שבה התלמידים מפעילים מיומנויות מגוונות כגון הקשבה לקולות, עריכת תצפיות, תיעוד תופעות, שאילת 

עיבוד תוצאות, הסקת מסקנות , נתונים יסוףהשערות, תיעוד, תכנון תצפיות וניסויים, א עלאתשאלות וה

 (.2016 ,ואחרים ועיבוד משמעויות חדשות )לוריא

 : תכניתשלושה שלבים בתהליך הפיתוח המקצועי של המורים לקראת הפעלת ה התקיימותשע"ה -בשנים תשע"ג

  .צמןיבמכון דוידסון שבמכון וי ,פנים אל פנים, השתלמויות קיץ. 1

מקבל כל בית ספר כאשר קורסים שנתיים מקוונים לליווי ויישום התכנית בכיתות ולהטמעת התכנית, . 2

 .ליווי צמוד של צפר מקצועי ושל מנחות התכנית

 (. אתר הענן החינוכישלומי )בקורס פנים אל פנים ללמידה שיתופית במרכז להשתלמויות  .3

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
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אכן ו ,להתבונן בטבעולצאת  ,ים מענייניםלזמן לתלמידים אתגר היא תכניתאחת המטרות החשובות של ה

להם לחקור ציפורים ולגלות תופעות  תהתלמידים מגלים התלהבות רבה מההזדמנות המרגשת שניתנ

בסביבה הקרובה או בנתיבי הנדידה למדינות אחרות. הם עורכים תצפיות, מקשיבים לקולות, מתעדים 

כל זאת תוך  .ואת הקהילה בתוצאות יתיהםעמבצילום, אוספים נתונים ומעבדים אותם ומשתפים את 

פיתוח מיומנויות התצפית באופן הדרגתי, פיתוח הבנה של עקרונות ותהליכים במדע ומיומנויות חקר 

בהובלת מפמ"ר מדע  ,ארצי 'חקר ציפורים'מדעי. לסיכום הפעילות בבתי הספר, מתקיים בכל שנה כנס 

בו המורים והתלמידים מציגים תוצרים ייחודיים מהתהליכים שעברו ונציג מרכז הצפרות, וטכנולוגיה 

 (.  2016)לוריא ואחרים, 

הוא בהמחשת המושגים והתופעות הנחקרות אשר קשה להמחישם  'חקר הציפורים'כנית ייחודה של ת

שבה האינטראקציה עם כיתתית -כך שהתלמידים חווים סביבת למידה חוץ ,םריאחבאמצעי לימוד 

 א פעילה וישירה.הסביבה הי

כנית הלימודים חקר הציפורים המקומיות בתנושא את  לשלבממליצה למורים  (Smith, 2009סמית' )גם 

לעזור לתלמידים להיות  לטענתה חשובומחשיבה זאת כחלק ניכר ומשמעותי של החינוך הסביבתי. 

דרך התנסות על בסיס  , אלאקשורים לעולם הטבע ולראות שהסביבה היא לא משהו מעורפל ומרוחק

חקר הציפורים המקומיות יכול להיות חוויה עשירה, בעלת אופי מעשי ומשמעותי עבור  ,יומיומי. מבחינתה

 המחזקת את ההבנה הסביבתית שלהם. ,התלמידים

התכנית 'חקר הציפורים' היא אחת התכניות החינוכיות שמשרד החינוך פתח להשגת היעד של חינוך 

 סביבתי.

 

 וחינוך לצפרות סביבתיחינוך  2.2

 

לכן חשוב לחנך אותם והשפעה רבה על הסביבה, שמירתה ושיקומה, האישיות פעולותיהם ללבני האדם ו

מונח המגוון הביולוגי נכנס . (2014 ולוגי בהשגת הקיימות )ליפשיץ,תפקידו של המגוון הביללקיימות ו

התקיימה "פסגת  1992( ובשנת 2010ל, )ספריא 21-לתודעת הציבור ולמערכת החינוך רק בתחילת המאה ה

החינוך הינו ", ש21ינה במסגרת תכנית "אג'נדה צישכדור הארץ" בחסות ארגון האומות המאוחדות, 

השפיע בהליכי קבלת החלטות )גבריאל קיימא להשתתפות ציבורית היכולה ל-וח ברתקריטי לקידום פי

ק בשנות השבעים למרות שבארץ מתקיים החינוך הסביבתי מראשיתו של החינוך העברי, ר .(2010ופלדמן, 

הופיע החינוך הסביבתי במתכונת המודרנית ששמה את הדגש על מעורבות האדם של המאה הקודמת 

 (.2014 ,שםוהשפעתו על הסביבה, ומתעצם הצורך לשמירת הסביבה )

סביבתי היא פיתוח רגישות ותחושת אחת המטרות של חינוך ( מדגישות אף הן ש2011יעבץ, גולדמן ופאר )

במיוחד לאדם המודרני והטכנולוגי  ,לכל אדם הוחשוב תרלוונטי היאושתקינות הסביבה  ,אחריות לסביבה

 .אישית שאמור לדאוג לסביבה בריאה ותקינה מתוך אחריות

גלל ב ,בעקבות מגוון המינים הרב והייחודי שנמצא בה ,ישראל הוא ייחודי מאודמדינת נושא הצפרות ב

תופעת הנדידה רבת ההיקף המתקיימת בשטחה המצומצם יחסית. נתונים אלה היוו פוטנציאל יוצא דופן 

כנית "לטוס למידים לתחום הצפרות בארץ, כמו תערכאות חינוכיות כדי למשוך תללתכניות חינוכיות ו

 ם" ועוד.עם הנשרים והדורסי בשלום עם הציפורים", "פורשים כנף
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אחד היעדים המרכזיים של החינוך לצפרות הינו פיתוח הצפרות ככלי חינוכי להיכרות עם הסביבה 

הקרובה והיכרות כללית של ארץ ישראל, ככלי יעיל ללקיחת אחריות על הסביבה )לשם, אלון, אנג'ל 

 (.2009וחקלאי, 

המורים מתקשים בזיהוי וגם  ,בצפרותל התלמידים שסוק יישנו קושי מסוים בבתי הספר לעעם זאת, 

 הצפרות מלהיב את התלמידים והמורים )ליפשיץ,נושא  ,מצד שניחששניות ונוטות להסתתר.  ןציפורים שה

הזדמנויות  פר היסודי ישטוענים שלתלמידי בית הס( Rios & Brewer, 2014אר )ווס ובריר גם(. 2014

מדעים מורה השל יעילות הבגלל חוסר  ,"אוויר הפתוחכיתתית, ב"-חוץלמידה ללמוד מדע בבלבד מוגבלות 

ית למידה חיצונית בתדירות גבוהה המיושמת על ידי מורה יכי חוו ומאמינים, כיתתית-בלמידה החוץ

 .מיומן ומוכר מעלה את הישגי התלמידים במדע ומגבירה את הידע והמודעות שלהם לסביבה

 

 כיתתית-למידה חוץ 2.3

כתנאי  והןהוראה הגיוון דרכי הן בכיתתית קשורה -( טוענים שלמידה חוץ2015מזור )ו( 1996) ן וגרטלוריוא

-ואותנטית מחוץ משום שהיא מתרחשת בסביבה ממשית, אמתית ,הכרחי בלמידה משמעותית בבתי הספר

בלימודי ד בסביבה. במיוחישירה תנסות ומאפשרת תהליך למידה טבעי מתוך ה ,לכיתת הלימוד הרגילה

בשל התפיסה המאפיינת את  ,כיתתית-ה חשיבות רבה לשילוב הלמידה החוץהמדע והטכנולוגיה ישנ

 .התלמידים בקרבהגברת המוטיבציה והעניין למען החינוך המדעי טכנולוגי 

 :יתתית כולל שלוש רכיביםכ-ללמידה חוץ ריאהמודל הקוריקול

שבו מצמצמים את מרחבי הזרות הקוגניטיבית, הפסיכולוגית והגיאוגרפית של  שיעור מקדים .1

 .ים את הסיכויים ללמידה משמעותיתהלומדים ובכך מגביר

וכוללת  ,לומדיםלהפעילות היא אקטיבית ומוחשית כיתתית שבה -בסביבה החוץ ,הפעילות עצמה .2

חשוב שהפעילות תהיה . הלמידהכים רפלקטיביים על תהליך איסוף ועיבוד מידע בשילוב תהלי

 רלוונטית ללומדים ומותאמת לסביבה וגם בעלת ערך מוסף לפעילות בכיתה הרגילה. 

 ,כיתתית-מהפעילות החוץ עיבוד המידע והסקת המסקנות יםשבו מתרחש ,בכיתה השיעור העוקב  .3

 תוך אינטראקציה בין המורה והתלמידים ובינם לבין עצמם.

כיתתית -עם אנשי חינוך רבים בארץ ובעולם לגבי תרומת הלמידה החוץ יםסכימ( מ2002)ונבו חן -כץ שדה

-שיש הבדל בין הפוטנציאל שיש בלמידה החוץ יםואפקטיבית, וטוענ מבחינה לימודית, קוגניטיבית

שנערכו בארץ הראו  סקרים, לצד המלצות אלו בארץ.כיתתית לבין המימוש שלה בפועל בבתי הספר 

מוגבלויות  :הלימודים בשל כמה סיבות כגון תכניתכיתתית ב-לשלב את הלמידה החוץרים ממעיטים מוהש

ואת  מורים רבים אינם מכירים את הפילוסופיה , כאשרח האדםוכו מחסור בחומרי למידה - לוגיסטיות

מתקיימים בכל סביבה כמו הסחות דעת שקיימים בסביבה, מזג האוויר ותנאי השטח ה התנאים הפיסיים

 (.1996, וגרטל אוריון ;2002 ,ונבו חן)כץ שדה 

שילוב של כאשר המורים מפתחים משמעות פנימית לחשיבות ( מצאה במחקרה ש2017מדין )יחד עם זאת, 

ניתן להתמודד עם שמתגברים על הקשיים הטכניים המהווים גורם מגביל, ו , הםכיתתית-הלמידה החוץ

כדי להתמודד עם הקשיים התכניים מוצע וליווי.  ת התנסות חיובית, הדרכההקשיים האמוציונליים בעזר

כיתתית. בנוסף מוצע כי מודל -הכולל עזרה בבניית רצפי הוראה ופיתוח חומרי עזר ללמידה חוץליווי 

 .אפקטיבי של השתלמות למידה חוץ כיתתית חייב לכלול התנסות "המורה כתלמיד" ברצף ההוראה
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וכות אר כניות חינוך סביבתיותת ה שלהשפעהאת  חקרו( Braun & Dierkes, 2016רקיס )יבראון ודי

 מצאו. הם על חיבור תלמידים לטבע - טיול טבע ליום אחדכנית לעומת ת )חמישה ימים( יחסית

ממצא באופן משמעותי בקידום החיבור לטבע. אפקטיבית יותר כנית ארוכה הייתה שההתערבות של ת

שנה, שיש קשר  30מלפני  Shepard & Speelman, 1986)רד וספילמן )אשפ במחקרם של  גםדומה עלה 

 סביבה. השימור ל עמדותכנית החינוך הסביבתי לבין ההתפתחות של בין אורך תחיובי 

סביבתית נכונה, אף חינוך כנית שתוכיח ה (Kals & Ittner, 2003)ואתניר קאלס  חקרן שלמ ,לעומת זאת

 הבנייתעל יכולה להשפיע  ,ומעורבות עם הקהילה יתתכית-יה קצרת טווח, שתכלול למידה חוץאם תה

כנית תבציה לנקיטת פעולה, בשעה שוביל למוטילההתנהגות סביבתית חיובית של הבנת הטבע ואהבתו ו

 לא תוביל לשינוי הזהות הסביבתית. לא נכונה, גם אם תהיה ארוכת טווח,

כמו למידה  ,פדגוגית מעמיקהבתכנון תשתית רבות למידה בדרך משמעותית זו טמונה פעמים ההצלחת 

 מדעי.באמצעות חקר 

 

 ומיומנויות חקרמדעי למידה באמצעות חקר  2.4

מודעת לקשיים הכרוכים ביישום תהליך , החקר בחינוך גישת( מדגישה את חשיבות העיסוק ב2006הר )וז

ה מאמרים רבים העוסקים בסוגיה בהעמקה, מההיבט התיאורטי וגם ומאגדת בספר ,הוראה מסוג זה

שבה הלומד יוצר תובנות חדשות לצד הפעלת מגוון , הוראה בדרך זושל חשיבות הבשל  ,מההיבט המעשי

 רחב של אסטרטגיות חשיבה.

פרויקט מחקר אישי או קבוצתי, סיור צוע מדע וטכנולוגיה אמורה לכלול במק באמצעות חקר מדעילמידה 

היא מאפשרת ללומד להתנסות בחיפוש בכך י במעבדה וניתוח מחקרים מדעיים. מחקרי בשדה, ביצוע ניסו

הלומד בהוראה כזו מפתח חשיבה . יין לחקור ויש לה משמעות עבורותשובה לתופעה שהוא מעונ

מנתח נתונים ומשווה בין ממצאיו לבין המופיע בספרות )נסים,  ,ביקורתית, רוכש מיומנויות חקר וטיעון

 (.2012ברק ובן צבי, 

בכדי להבין תופעות בעולם שסביבנו.  ונערכתבעלת מבנה מקובל בעולם המדע היא החקירה המדעית 

ניתן לחזור בכל שלב לשלבים ך ששההתקדמות בהם אינה חד כיוונית, כפעילות החקר מתבצעת בשלבים 

את כל השלבים על מנת להשלים  בצעחשוב להמתעורר ובהתאם לעניין.  מים ולהתקדם לפי הצורךהקוד

. משימת הניסוח של שאלת (מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים אתרמדעית )רה חקישל תהליך את ה

וכמובן איננה מובנת  ,הכוללת קשר בין המשתנה הבלתי תלוי למשתנה התלוי אינה קלה לתלמידים ,חקרה

שלבי החקר תח דגמי הוראה העוסקים בימאליה, וגם לא שאר שלבי החקר המדעי, ולכן משרד החינוך פ

להדגים את שילוב בניסיון  ,דגמי הוראה במו"ט משלבי תכנים ומיומנויות"המדעי במסגרת פרויקט "

 .(אתר מטר, מיומנויות חקרבמהלך ההוראה )מיומנויות החקר 

 :ןה 'חקר הציפוריםבתכנית ' כיתתית-בלמידה החוץ הכלולותעי מיומנויות החקר המד

 שאילת שאלות 2.4.1

או תגליות חדשות הינו  ,סקרנות לתופעת טבע ,השלב של העלאת שאלות שונות בעקבות התעוררות בעיה 

תשובה. ן ות לשאלות שבמקורות המידע אין להתשוב החיפוש אחרכל חקר מדעי, וזאת בשל  ו שלראשית

https://www.mada.org.il/
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=13569
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 כדי ,ים עורכים תצפיותולעתלה אוספים מידע יולכן בתח, שאלותניתן למצוא תשובות לחלק מהים עתל

(. כדי שיהיה ניתן לחשוף רכיבים שאפשר אתר מטר, מיומנויות חקר) לחדד את השאלה בה יעסוק החוקר

האירוע. בשלב זה ממשיגים את  / המידע / התלמידים את התופעהצריך לפרק עם  ,לשאול עליהם

 תוך כדי הבאת דוגמאות, וגם מזהים ,תלוי / בלתי תלוי, גורם מושפע / המושגים, גורמים: גורם משפיע

שאלת חקר "טובה" . לת שאלה מתאימהיהקשרים בין הגורמים, ומנסחים את השאלה בעזרת מ את

צריכה להיות מבוססת ידע  ,ברורה וממוקדת ובסופה מופיע סימן שאלהצריכה להיות מנוסחת בצורה 

 .(2014)סלע, דגן וארנברג,  ומעשיתניתנת לבחינה אמפירית ומדעי, רלוונטית לתחום שחוקרים, 

 השערות העלאת 2.4.2

היא מעין תשובה אפשרית השערה . והיא צריכה להיות מנוסחת כקביעהההשערה מהווה בסיס למחקר 

יכולות להיות כמה השערות אפשריות לאותה שאלת  ר.בין הגורמים המוגדרים בשאלת החקאודות הקשר 

חקר והן ניתנות לאישוש או להפרכה לאחר ביצוע כל שלבי החקר המדעי. ניסוחה של ההשערה נעשה על 

מבט של החוקר/ים או על סמך ידע  סמך תיאוריות קודמות שיכולות להיות תלויות הקשר, תרבות ונקודת

 .(2011..( )בן דוד, 'את הדרך שבה יבצע את החקר )ניסוי/תצפית וכוווהיא מבהירה את כוונת החוקר  ,קודם

 ביצוע מערך המחקר ואיסוף הנתונים 2.4.3

טובה יותר את העולם  החקר המדעי היא לחזות, לחקור ולתאר את האירועים בכדי להבין בצורה תמטר

הן צריכות להיות נתמכות כראוי באמצעות נתונים  ,בכדי שטענות תתקבלנה במדע .ב אותנוהסוב

חור את הדרך המתקבלים דרך ניסויים או תצפיות. חשוב מאוד לחשוב בצורה יצירתית וביקורתית ולב

לחשוב על  ישהשערה/ות המחקר. כאשר בוחרים בתצפית ככלי לבדיקת ההשערה, הטובה ביותר לבדיקת 

בכדי למקד את התצפית ולתכנן אותה היטב. חשוב גם לארגן את איסוף הנתונים בכלים  ,כל הגורמים

 (.2014סלע ואחרים, כמו טבלאות למשל ) מתאימים

 ביצוע תצפית 2.4.4

ככל הניתן,  מדוייקתתצפית החוקר מתעד את התופעה כפי שהיא, בצורה אובייקטיבית ומהלך הב

כלל לוגיים, ואינו מתערב באמצעות חושיו ו/או על ידי מדידה כמותית באמצעות כלים ומכשירים טכנו

מיומנויות חשיבה מסדר  ,מצד אחד ,התצפית בלימודי מדע וטכנולוגיה משלבת (.2012)בן דוד, בתופעה 

תצפית  :והם ,שני שלביםומאופיינת על ידי  יא נחשבת ככלי בתהליך החקר המדעיומצד שני ה, גבוה

והיא מאפשרת לתלמידים  ,בתצפית הפתוחה אוספים מידע על פי הנחיה כלליתפתוחה ותצפית מובנית. 

שבה התלמידים  ,יהיה תצפית מובנית ודת הראות שלהם. השלב הבאלחוות את תופעה הנחקרת מנק

את הביצוע שלה. מקובל ובדרך כלל המטרה של התצפית מכוונת  ,אוספים מידע באופן מובנה וממוקד

 (:2014, יםרואח)סלע  שלבים עיקריים הלחלק את מהלך התצפית לארבע

 .הכנה לתצפית מבחינת ההיערכות הארגונית והלימודית .1

 .התצפית הפתוחה והתצפית המובנית ביצוע התצפית עצמה שכוללת את .2

 .מסקנות הסקתים שנאספו בתצפית והנתונ עיבוד .3

את החוויה והלמידה ם למודעות עליםשבו מ ,התהליך שעברו התלמידיםקוגניטיבי על -אשיח מט .4

 .בעקבות התצפית
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 עיבוד וייצוג המידע 2.4.5

הנתונים ן וארגאחד השלבים המרכזיים בתהליך החקר המדעי והרלוונטיים לתכנית 'חקר ציפורים' הוא 

כמה דרכים לעיבוד וייצוג הנתונים  ישנן .בכדי להסיק מהם מסקנות וייצוגם עיבודםשנאספו בתצפית, 

 .(אתר מטר, מיומנויות חקר) ום, סרטון, צליל או טקסט מילוליכמו טבלה, גרף, ציל

 ייצוג מידע בטבלה  2.4.5.1

מקלה  . הטבלהאחת מסודרת בתבניתמגדירה את הטבלה כייצוג גרפי שמרוכזים בו נתונים  כהנא )ח"ת(

שמסבירה  ,נושא הטבלה מובא ככותרת שלה קלה על זכירתם.מולכן  ,על ההבנה ועל הקליטה של הנתונים

בקצרה את המופיע בה, ומה שמופיע בעמודה מובא בהכללה בכותרת העמודה. השדות בעמודה הימנית 

במידע המצומצם שהיא מביאה ללא הוא  לרוב תבחינים שיש לגביהן השוואה בטבלה. החיסרון שלה םה

( 2014סלע ואחרים )לעומת זאת, . הבנתהלישנה חשיבות רבה לקריאתה ולכן  .דוגמאות או פירוט

שהיא מאפשרת תהליך מהיר של אנליזה ושל סינתזה בין הפרטים בכך הוא מסבירים שהיתרון של הטבלה 

 .דיווח יעיל של הנתוניםהרבים שמוצגים בה, דבר המקל על הסקת המסקנות ומאפשר 

, ומאפשר השוואה ביניהם. התצוגה בגרף רבים נתוניםשל הגרף מאפשר ריכוז ייצוג מידע בגרף:  2.4.5.2

ישנם שלושה סוגים עיקריים של גרפים: גרף  ולכן נחשבת כקלה להבנה. ,ה לצפייההיא קליטה ונעימ

 ת(."ח, גרף "קווי" )כהנאו "עמודות", גרף "עוגה"

ממדי שמציג יחסים -הגרף הוא תרשים דו .עמודות: משתמשים בו כאשר הנתונים בדידים ולא רציפיםגרף 

ובו הציר האופקי  ,בין הנתונים, התפתחויות, הבדלים, עליות וירידות כי הוא מציג נתונים לפי שכיחותם

חוסכת  מתאר את ערכי הגורם המשפיע ואילו האנכי מתאר את הגורם המושפע. הצגה באמצעות גרף

, ומאחר שהיא אונירסראלית, היא ולכן מאפשרת הסקת מסקנות מהירה ,מילים והרבה נתונים מספריים

 .(אתר מטר, מיומנויות חקר) ם ובכל תרבותניתנת להבנה בכל לאו

לגישה גישת ההוראה בשינוי ות של מיומנויות החקר המדעי מצריכ הוראה מפורשתוכיתתית -חוץ למידה

 בסיסלכן התפתחות מקצועית של המורים היא  .בתפקיד המורה והתמקצעות מצדוקונסטרוקטיביסטית 

 מחייב להטמעת למידה כזו.

 
 קונסטרוקטיביסטית גישת הוראה 2.5

 

מדברת על ה ,'ה הגהזהקוגניטיבית שפיאהמגמה  :קטיביסטית שתי מגמות עיקריותאוריה הקונסטרוילת

 טעןש ,צקיתרבותית של ויגו-ווהמגמה הסוצי, א את כושרו הקוגניטיבי של הלומדמנגנון ביולוגי פנימי שמבט

לבין המורה. שתי הגישות שהכושר הקוגניטיבי של הלומד נוצר ומתפתח בעקבות יחסי גומלין בין הלומד 

. תערובת של גישות תיאורטיות במינונים שונים כוללתכי ההוראה בפועל  ,במציאות החינוכיתמתמזגות 

כאשר מדברים על התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית ישנה הסכמה בין החוקרים שתהליך הלמידה הינו 

 (.2013לצד תהליך התרבות תוך עשייה והרגלי חשיבה )ליבמן,  ,תהליך של בנייה אקטיבית

הלמידה מתרחשת בתודעת  ,הקונסטרוקטיביסטית התיאוריהעל פי  ,בהתייחסות ללמידה החוץ כיתתית

-בהקשר עם הסביבה הפיזית והסביבה החברתית ום האישיים שלמאפייניההלומד כאשר היא מושפעת מ

 ה. הלמידה הזו מבטיחה הרחב(2015, שובל ורייש-הדר, פורטוגלי-וייס, שחק, עץ-, ודרבכר) תרבותית שלו

הקשורים לכלל  ,מיומנויות וכישורים לצמיחת התלמידים של ביטויללפיתוח ומגוון האפשרויות של 

תנועתי -אישי, החושי-בי, התוך אישי והביןקוגניטי-תפקודי הלומד )הקוגניטיבי והמטאההיבטים של 

https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=13569
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הם מתאפשרים במהלך א תמיד שלוית, ולהכוונה עצמית בלמידה( שנחשבים ליסוד הלמידה המשמעות

 )שם(.למידה בכיתה 

, שבה העברת המידע הינה חד )"מסורתית"( קונבנציונלית מידהמבדילה בין סביבת ל (2005)וליצקר 

, קונסטרוקטיביסטית למידה סביבת לבין"(, קיבול"כלי כ) התלמיד אל"( ידע"יוצק כ) מהמורה -כיוונית 

 מנת עללפיכך,  .פעילה למידהבאמצעות  הנלמד התוכן משמעויות את ומעצב שבונה בתלמיד המתמקדת

לנקוט בדרכי  , ישקונסטרוקטיביסטיתלתכנן את ההוראה במקצוע מדע וטכנולוגיה בסביבת למידה 

מתוך  , הקשרית, אותנטית ורלוונטית,בשילוב למידה פעילה ,בעת לימוד הנושא הנדון הוראה מגוונות

 קדם, ובכך ניתן לשל תלמידי הכיתה שונותמרובות לאינטליגנציות  תאמת גםהמובחירה והכוונה עצמית, 

 (.2003, צקריל)ו התלמידיםבקרב  המשמעותית הלמידה את

 למידה משמעותית 2.6

עבור , ערך ומשמעות כאשר היא בעלת חשיבותקובעים שלמידה נחשבת למשמעותית  (2013אבני ורותם )

כאשר ולרגש שלו, וכאשר היא מגיעה בהתאמה עם עולם המושגים שכבר רכש, לקוגניציה הלומד, 

 ההתרחשות שלה מעצבת את המציאות של חייו, אישיותו, כישוריו, התפתחותו וגם את העתיד שלו.

למידה שבה הלומד מארגן מחדש את התנסויותיו )ידע, מושגים, כ ( מגדיר למידה משמעותית2014הרפז )

טוען . הרפז מורכבות יותר בעתידנסויות מחשבות, רגשות( באמצעות התנסויות חדשות ויוצר תשתית להת

בעצם תהליך מורכב ומסביר שהיא  שלמידה משמעותית תלויה ביחסי הגומלין שבין הלומד לסביבה

אך ניתן להגדיל את סיכוייו בכך שהתכנים הנלמדים יענו על שאלות  ,שקשה לתכננו או להבטיחו

 דבר המתרחשיגלו לו דברים חדשים, ו, וריובהלימה עם כיש ,המעסיקות את הלומד, יאתגרו וירתקו אותו

 . ה על ידובתהליך של בחירת התכנים על ידי הלומד וניהול הלמיד

כגון משימות  ,בעלות משמעות לתלמידומטלות ביצוע מאתגרות על מתן אף היא  ממליצה (2005וליצקר )

מזמנות למידה פעילה, קבלת החלטות ובחירה לפי תחום ה"תשובה אחת נכונה"(  ןחקר פתוח )שאין לה

ובכך מקדמות  ועצמ של תהליך הלמידהלריות הלומד עניין של התלמיד. משימות כאלה מדגישות את אחה

קידום קראת לההוראה תהליכי כוון את שהמורה יחשוב לכן  למידה משמעותית קונסטרוקטיביסטית.

 .ותלמידי בקרב משמעותית למידה

 

 תפקיד המורה ודמותו בלמידה המשמעותית: 2.6.1

מארגן ומתווך אותה, מתאים את  ,ת הלמידה המשמעותיתימורה הוא מתווך חינוכי שמעצים את חווי

משמעותי מתכלל את כל ההיבטים של עולם הלומד בחינוך מידה ללומד ועוקב אחר התקדמותו. מורה הל

הלומד שמערכת החינוך  כי משתמע מזאת (.2013, ורותם אבני) פורמאלי ובחינוך הלא פורמאלי יחדה

על עצמו תפקידים וממלאם באחריות, שואפת לפתח הוא בעל ידע וערכים של התרבות והמורשת, מקבל 

מבטא את עצמו באופן יצירתי ועוסק בתחומי תוכן נוספים לאלה הנלמדים בבית  ,מאופיין בסקרנות

לו את היכולת  ותהמקנ 21-ות ומיומנויות של המאה הבעל יכול כן הואהספר, חותר למצוינות ויוזם, ו

והערכת אמינות  שי והתקשורתי, שימוש בהם, שיפוטםלאיתור כלים ומידע בשני המרחבים: הממ

בהיבט הקוגניטיבי,  התלמיד תהליכי למידה משמעותיים שיפתחו את תפקודכדי תוך . כל אלו מקורותיהם

 )שם(.תנועתי -חושיהו חברתיהגשי, רהניהולי, הקוגניטיבי, -מטהה

 .מקצוע מדע וטכנולוגיהה ילימודמסגרת למידה המשמעותית במתמקד בשאיפה לקידום מחקר זה 
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 מדע וטכנולוגיה ילמידה משמעותית בלימוד 2.6.2

פועלים לקידום הלמידה המשמעותית  ,בפרט ,והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה ,בכלל ,משרד החינוך

תוך  ,עודכן מסמך האב בהתאם לתכנית הלימודים לשם כך )הל"ה(. הערכה -למידה-ההוראהבתהליכי 

כיתתית ולמידה -למידה חוץשל שילוב למידה התנסותית בדרך  הלדוגמ ,הדגשת הלמידה המשמעותית

 ך שלם של חקר מדעי מזה כמה שניםו' מתבצע תהלי-בדרך החקר המדעי. זאת גם הסיבה שבכיתות ה'

 (.2015)אייזק, 

, בבתי הספר היסודיים הערכה-למידה-ההוראהחלק מרכזי בתהליכי  ותמיומנויות החקר המדעי לוקח

כאשר הם מבוצעים באופן , וטיבציה ללימוד מדע וטכנולוגיההעצמת ההנאה והמאת מבטיחים בכך הם ו

טכנולוגית  בעלי מכוונות עצמית ואוריינות מדעית ,הם מטפחים לומדים מעורבים ואחראים .ספיראלי

 (.שם)

בסביבת לימוד היא  במחקר זהכאשר ההתמקדות הוראה משמעותית יכולה להתרחש בסביבות מגוונות,  

 .כיתתית-חוץ

 

 טכנולוגיהוהתפתחות מקצועית של מורי מדע  2.7

מאחר שכל מורה בודד פוגש  ,המורים מהווים חוליה קריטית בקביעת רמתם ואיכותם של התלמידים

עה המכרעת על בעל ההשפלמספר רב של תלמידים במהלך שנות עבודתו במערכת החינוך, וזה הופך אותו 

 (. אתר מכון דוידסון) חינוכם של התלמידים

השתלמויות ארוכות טווח  יאוטכנולוגיה הקצועית של מורי מדע אחת הדרכים המקובלות להתפתחות המ

תוך מתן  ,תוך כדי העבודה, שכוללות התייחסות לתוכן מדעי ספציפי ולתפיסה הפדגוגית של המורים

 (.2013איקון ורוזן, -)מני עצמם במה שהם הולכים ללמד בפועל הזדמנויות חקר, דיון והתנסות של המורים

שמטרתה להקנות ידע  ודים חדשה ללימוד מדע וטכנולוגיהפרסם משרד החינוך תכנית לימ 1996בשנת 

ומיומנויות מדעיות בסיסיות לכל תלמידי מערכת החינוך, גם לאלה שלא יתמחו במקצוע המדעים בבית 

, אחד היעדים המרכזיים של הפיקוח על (בשנת תשע"בבהמשך ) (.2007איקון ואפרתי, -הספר התיכון )מני

השגת שם העצמת הידע והיכולת של המורים בהוראת תהליך החקר. להוראת המדע והטכנולוגיה היה 

 , מתוך התפיסהרכזי הפסג"ה ובמרכז המורים שלומיבמ ,מטרה זו פותחו השתלמויות במרכז הארצי למדע

מורים בתכנים, כמו שפותחו חומרי לימוד ומסמכי הפיתוח מקצועי של  כי מימוש יעד זה מחייב קודם כל

ובנוסף לכך נערך יריד חקר ארצי וירידי חקר  ,מנויות הנדרשות בתכנון הלימודיםמדיניות לשילוב המיו

 (.2015עירוניים ובית ספריים )כהן, 

השימוש השפעת במחקרם את  בחנו( Girvan, Conneely & Tangney, 2016גירבאן, קונילי וטאנגני )

. הם של המורים המקצועיתעל התפתחותם  ,כלומדים בעצמם לפני היישום בכיתות ,חווייתיתבלמידה 

סת התפקיד של המורה. מעבר לשידור תוכן לכיתה החזק ביותר המתעורר הוא שינוי תפי שהנושאמצאו 

בגישה חדשה שמכוונת את המורה , מתן תמיכה ברגעים המתאימיםבמדובר בהתמקדות בקבוצות ו

יותר מאיכות ההוראה. העמדות החיוביות והאווירה הנינוחה של המורה ושל  ,להתמקד באיכות הלמידה

https://davidson.weizmann.ac.il/
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תלמיד חיוביים יותר ולשינוי מצב דינאמי -התלמידים בעקבות הלמידה החווייתית מובילים ליחסי מורה

 בכיתה המסורתית.

 צמית של המורים בשיעורי מדע במהלך התנסות בתכניתשבחן את המסוגלות הע במחקרבדומה לכך, 

התלמידים בלמידה מסוג זה,  של התלהבות והתרגשות מזהיםכיתתית נמצא שכאשר המורים -חוץ למידה

ימודית כיתתית כסביבה ל-ץבשימוש בסביבה החושלהם הפוטנציאל שפיע עליהם כמורים בזיהוי מהדבר 

מסוג גם למידה שלהם.  הוראהיכולת ההביטחון העצמי שלהם לגבי  בהגברת את המדעים, וכןהוריעילה ב

ם ולראות את הטבע כסביבה יעילה ללימוד יעיל של הלמורים לחוות את הלמידה של תלמידי מאפשרת

באופן כיתתיים -חוץ לערוך שיעורים הגבירה את כוונת המורים תכניתיתר על כך, ההתנסות בהמדע. 

 (. Carrier,2009)עצמאי גם בעתיד 

את המגמה החדשה של  גיםמצי( Salmi, Kaasinen, & Suomela, 2016סאלמי, קאסינין וסומילה )

הנחיות ברורות  , עםבתוך תכנית הלימודים שולבתהמכיתתית, -למידה אקטיבית וחוץ - ההוראה בפינלנד

להיות רבת  למידההעל מתוך אמונה ש ,אודות אופן השימוש בגישה שנקראת "תופעה מבוססת למידה"

מחקר של למידה סביבתית על ההשפעת מודל את ניתן לבחון  , וכךהיבטים ומשולבת זמן ומקום

שהלמידה בקרב המורים  מצביעות על כך המורים. תוצאות המחקר שלהםההתפתחות המקצועית של 

כגון תקופת לימוד קצרת טווח ו/או  ,ימוש בפעילויות מתערבותם מעודדים שצריכה להיות ממושכת, וה

 ה.התפתחות המקצועית של המורכחלק מהארוכת טווח 
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3%

26%

31%

40%

ותק

שנים1-3 שנים4-8 שנה9-15 שנים15מעל 

 ית המחקרמתודולוגי. 3פרק 

של מורי מדעים בבית הספר היסודי או בחטיבת הביניים השתתפות ה תרומתנבדקה המחקר במסגרת 

 . של המורים( מבטם מנקודת) תלמידים שלהםלוכן התפתחותם המקצועית ל 'חקר ציפורים'בתכנית 

 מודל המחקר 3.1

 ורמתת השיטה הכמותית .תואיכותני תכמותיה - שתי השיטות ביןהמשלב משולב, המחקר הינו מחקר 

יתרונות תיאור ופירוש הנתונים כמו שנתקבלו מהנחקרים.  אפשרתמ להכללה ולתוקף, בעוד שהאיכותנית

)טריאנגולציה( הצלבת הנתונים המחקר המשולב הוא בקבלת תמונת מצב מקיפה ויכולת הכללה בעזרת 

 (.2010, רצקשתי השיטות )ולימ יםהמתקבל

 אוכלוסיית המחקר 3.2

שנשלח מקוון הם מורים שהשתתפו בתכנית חקר ציפורים ושהתנדבו לענות על שאלון משתתפי המחקר 

 אליהם בדואר אלקטרוני.

-גברים ו 6במחוזות חיפה וצפון,  רכזים( 11)מתוכם  למדע וטכנולוגיה מורים 35אוכלוסיית המחקר כללה 

-( מהם מלמדים בחטיבת הביניים ו37.1%) 13, ( דוברי ערבית40%) 14-עברית ו( דוברי 60%) 21נשים:  29

 .( בבתי ספר יסודיים62.9%) 22

השתתפות ו העיסוק בחקר ציפורים ותקבבית הספר,  ותקומשתני הרקע של האוכלוסייה הנחקרת: ה

 .להלן 3-ו 2 ,1 בהשתלמות מוצגים באיורים

 (N=35)%( של מורי המדעים המשתתפים במחקר ) ותק: התפלגות ה1איור
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20%

80%

השתתפות בהשתלמות

כן לא

 (N=35) ותק העיסוק בחקר ציפורים של הנחקרים : התפלגות )%(2 איור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (N=35) שעברו השתלמות חקר ציפוריםמורי המדעים  : התפלגות )%(3 איור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנים ורובם  9-ותק של יותר מ( מהנחקרים הם בעלי 71%) שני שלישניתן לראות שיותר מ 2-ו 1איורים מ

 . ( עברו השתלמות בנושא חקר ציפורים80%)

  

23%

31%

34%

12%

:ותק העיסוק בחקר ציפורים 

שנה שנתיים שלוש שנים ארבע שנים
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 הנושאים הנבדקים /המחקר  משתני 3.3

)תכנית  במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה וריםציפחקר  תכניתת בשתתפו: הבלתי תלויה משתנהה

 . התערבות(

 :המשתתפים()בקרב המורים  תלוייםהמשתנים ה

  כיתתית בתהליכי הל"ה-חוץ לשילוב למידהת מודעו •

 כיתתית-החוץ הפעילות רכיבימודעות ל •

 כיתתיות-וב מיומנויות חקר בפעילויות החוץשילשל מודעות לחשיבות  •

 עצמםבהובלת המורים  כיתתיות המיושמות-הפעילויות החוץ רכיבימודעות לחשיבות של  •

 כיתתיות שהמורים מובילים בעצמם.-בפעילויות החוץיות חקר המיושמות מיומנו •

 עמדות ביחס לסביבה ולערכיה. •

 

 כלי המחקר 3.4

 וראיון.עמדות עשה באמצעות שני כלי מחקר: שאלון איסוף הנתונים במחקר זה נ

 (א')נספח  שאלון המחקר 3.4.1

מדריכה ארצית  תכנית:מפתחות ה תוקף על ידיו ,למטרת מחקר זהי עורכת המחקר חובר על יד השאלון 

מרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר בומנחה  ,בחטיבת הביניים תכניתמפתחת ומנחת ה - למדע וטכנולוגיה

מציינת  1דרגה  -בן חמש דרגות  שאלון המחקר כולל סדרה של שאלות סגורות )לפי סולם ליקרט. ובגינה

לא וכן ניתנה אפשרות לציין " ,(מציינת "השפיעה ותרמה מאוד" 5"לא השפיעה ולא תרמה", ודרגה 

שאלות פתוחות במטרה ארבע שאלון כלל גם ה .ולהוסיף הערה לגבי כל היגד בשאלון (9מספר )" רלוונטי

 ת היבטים נוספים שאינם מופיעים בשאלות הסגורות. ביטוי אישי ולהעלו משיביםלאפשר ל

  חלקים: ארבעהשאלון כלל ה

 ציפורים.החקר  תכניתהשתתפות בותק, תפקיד ונתונים על : מגדר, שפת אם, נתוני רקע .א

 הבודקים היגדים שמונה כלל זה חלק: התלמידים על הציפורים חקר כניתת השפעה שלה מידת .ב

 .מוריהם בעיני התלמידים אצל מיומנויות וביסוס הקנייה, פיתוח

היגדים הבודקים את  21חלק זה כלל : עצמם כנית חקר הציפורים על המוריםת השפעה שלמידת ה .ג

 , ואתכיתתית ומיומנויות החקר בהוראה-שילוב הלמידה החוץשל מודעות המורים לחשיבות 

 .תכניתעמדותיהם כלפי הסביבה בעקבות ה
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 הבאה: הלפי קטיגוריות בטבלמוצג  (ג-חלקים ב ועל ההיגדים הסגורים )שנערך תוכן התיקוף 

 תיקוף תוכןטבלת : 1טבלה 

 

הפנימית לגבי כל קטגוריה . פירוט המהימנות 0.93( היא אלפא קרונבך)המהימנות הפנימית של השאלון 

 .ב'נספח מופיע ב

את המידע שהתקבל מטרתן להעמיק ש כיל ארבע שאלות פתוחותה הזהחלק ה שאלות פתוחות: .ד

 .היגדים הסגורים בשאלוןהמתשובות 

 

 (נספח ג'מדריך לראיון ב)המחקר  ראיון 3.4.2

שאלות רקע, שש שאלות הרחבה שמטרתן לבסס את  שתי - שאלות 11כלל )נספח ג'(  ראיוןמדריך לה

בנוסח השאלות הפתוחות  " וסיכום,סגירה"ושלוש שאלות  ת מהשאלון ולהרחיב בהן,התשובות המתקבלו

 המדריך לראיון במחקר זה עובד על בסיס ביסוס התשובות שהתקבלו מהמשיבים בשאלון. שם ל ,בשאלון

 (.2007ליפשיץ )ברה יראיון שחלהמדריך 

כאשר בחירת המורות התבצעה לפי דגימת נוחות,  בע מורות למדעים המשתתפות בתכנית.נו ארירואי

הוקלט  הריאיון כחצי שעה.וארך  ,בזמן ובמקום שהיא קבעה ,לחודמהמורות בוצע עם כל אחת  הריאיון

  בהמשך תומלל.ו

 

 מהלך המחקר 3.5

 וגיבוש נושא המחקר. כתיבת יומן רפלקטיבי על ההוראה בפועל •

 מרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ובגינה.ב תכניתממפתחות ה -אישור לחקור את הנושא קבלת  •

 חקר ציפורים ולנושא הנחקר. תכניתמאמרים הקשורים ל קריאת •

 היגדים מס' הקטגוריה

 כיתתית בתהליכי הל"ה-חוץ מודעות לשילוב למידהא. 

 בקרב המורים 1א.

 )בעיני המורים( בקרב התלמידים  2א.

1,13,17,18,19,24 

 9,11,20,21,22 כיתתית-הפעילות החוץ רכיביחשיבות מודעות ל .ב

 2,3,4,5,6,7,8,14 שילוב מיומנויות חקר בפעילויות החוץ כיתתיות. מודעות ל .ג

 10,12 עצמם בהובלת המוריםכיתתיות המיושמים -הפעילויות החוץ רכיבי .ד

כיתתיות שהמורים -מיומנויות חקר המיושמות בפעילויות החוץ .ה
 מובילים בעצמם

14,23,25,26 

 15,16,27,28 עמדות ביחס לסביבה ולערכיה. .ו
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ושתיים מהעמיתות שלי  תכניתבניית שאלון ותיקוף תוכן שלו על ידי מנחת העבודה, מפתחות ה •

 ללימודים.

הקלה בהפצתו וייעול בהקלדת הנתונים שם ל, Google forms -המרת השאלון לפורמט מקוון ב •

 לצורך עיבודם.

הפצת השאלון ופנייה אישית לקבלת כתובות דואר אלקטרוני שם ל תכניתפנייה למפתחות ה •

ישור (, עם קבכנס תכנית חקר הציפורים שנערך בחודש מאי ברמת הנדיב) הרלוונטייםמהמורים 

שהנתונים  - מקצועית אתיקההיבטי תוך ציון וומטרות המחקר,  ההקשרלווה בהסבר שלון לשא

נימיות של המשתתפים אנותישמר הוש, המתקבלים במחקר ישמשו לצורך המחקר בלבד

בממצאים ובמסקנות האופרטיביות  אותןלשתף  תכניתלמפתחות ה הובטחכמו כן, במחקר. 

 העולות ממחקר זה. 

 מקווןבאמצעות הדואר אלקטרוני כשאלון הועבר השאלון  המפמ"ריתלאחר קבלת אישור  •

 .תכניתשלהם וזאת בסיוע מפתחות ה בהוראה חקר ציפורים תכניתלמורים העוסקים ב

 

 אופן עיבוד וניתוח של הנתונים 3.6

הכוללים תיאוריים עשה שימוש בכלים סטטיסטיים ונ, SPSSנותחו באמצעות תוכנת  הנתונים הכמותיים

על התלמידים ועל  תכניתה ה שלהשפעהמידת כדי לבדוק את  ,של נתוני הרקע ממוצעים וסטיות תקן

הקשר בין הקטיגוריות  לבדיקת בכלי סטטיסטי היסקי של מתאם פירסוןעשה שימוש המורים. כמו כן נ

 השונות של שאלות המחקר.

השאלות הנתונים שהתקבלו מבאמצעות  ,(2005הינו פתוח ואינדוקטיבי )וליצקר, שנערך  הניתוח האיכותני

להוראה  תכנית. מטרת הניתוח האיכותני הינה בדיקת תפיסות המורים את תרומת ההראיונותהפתוחות ו

 בצורה מעמיקה יותר מכפי שהתקבלה בשאלון הסגור.  ,שלהם בפועל
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 ממצאים. 4פרק 

ההתפתחות המקצועית של מורי מדע וטכנולוגיה בעקבות השתתפות  נבחנההמחקר הנוכחי במסגרת 

 חקר הציפורים.  תכניתב

( N=35)שאלון המחקר התשובות בלאחר ניתוח כמותי ואיכותני של  בפרק זהממצאי המחקר מוצגים 

בדיקת , לשם והתנדבו למשימה חקר הציפורים תכניתשהשתתפו ב( =4N)וראיונות עם מורי המדעים 

 המוצגים על פי הקטיגוריות הבאות:הנושאים 

 כיתתית בתהליכי הל"ה.-חוץ למידה של שילובה תרומתהמורים לודעות מ -

 וחשיבותם כיתתית-הפעילות החוץ רכיבילמודעות המורים  -

 המורים לחשיבות שילוב מיומנויות חקר בפעילויות החוץ כיתתיות מודעות -

 בעצמם( המורים מוביליםש בפעילויות)כיתתיות -הפעילויות החוץ רכיבייישום  -

 כיתתיות שהמורים מובילים בעצמם.-יישום מיומנויות חקר בפעילויות החוץ -

 המורה ביחס לסביבה ולערכיה. עמדות -

 ניתוח תוצאות המחקר נערך באמצעות:

 התפלגויות, ממוצעים, סטיות תקן ומתאמים( - סטטיסטיקה תיאוריתבאמצעות ניתוח כמותי  .א

מתאם פירסון( למציאת קשרים בין ) סטטיסטיקה הסקתיתוכן  של התשובות לשאלון המחקר

 הקטיגוריות השונות בשאלון.

ניתוח איכותני של התשובות הפתוחות בשאלון המחקר ושל הראיונות כדי ללמוד על עמדותיהן  .ב

 (.ןפי דיווחיה-המקצועית )על ןתפתחותעל ה תכניתבנוגע להשפעת ה

-חוץ השילוב של למידה לתרומתבפרק זה יפורטו הממצאים לגבי הקטיגוריות הבאות: מודעות המורים 

יישומם בפעילויות  ,(2)לוח  וחשיבותם כיתתית-בי הפעילות החוץרכיל(, 1כיתתית לתלמידים )לוח 

-החוץהמודעות לחשיבות השילוב של מיומנויות חקר בפעילויות  ,(4שהמורים מובילים בעצמם )לוח 

(, ועמדות המורים ביחס לסביבה 5יישומם בפעילויות שהמורים מובילים בעצמם )לוח  ,(3כיתתיות )לוח 

 (.6)לוח  תכניתולערכיה בעקבות ה
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 בתהליכי הל"ה כיתתית-חוץ למידה של השילוב לתרומת המורים מודעות 4.1

שהם שינוי בדרכי הל"ה לקבלת כלים ול -תלמידיהם ולהם עצמם לתרומת התוכנית לגבי נשאלו המורים 

 .2ת בטבלה והתשובות מוצג נוקטים.

ממוצע , )%( *התפלגות - כיתתית לתלמידים-חוץ המורים לתרומת השילוב של למידה : מודעות2 טבלה

 (N=35וסטיית תקן )

 
השפיעה 
ותרמה 

 מאוד

השפיעה 
 ותרמה

 

השפיעה 
ותרמה 
ברמה 
 בינונית

השפיעה 
ותרמה 

 מעט

לא 
השפיעה 

ולא 
 תרמה

 לא
 רלוונטי

M SD 

   9 1 2 3 4 5 היגד

פיתוח מיומנויות 
למידה בסביבה 

 כיתתית-חוץ
62.9% 22.9% 5.7% 2.9% 2.9% 2.9% 4.44 0.96 

החשיבות בעיני של 
התנסות ישירה של 
תלמידים בסביבה 

בלימודי מדע 
 וטכנולוגיה

54.3% 31.4% 5.7% 5.7% 2.9% ------ 4.29 1.017 

המודעות  שלי 
החוץ שהלמידה 

סביבתית מהווה 
תנאי מהותי  

בתהליך  הלמידה 
המשמעותית 
במקצוע מדע 

 וטכנולוגיה

54.3% 28.6% 5.7% 8.6% 2.9% ------ 4.23 1.087 

האופן שבו 
אתה/את מעביר/ה 

את הפעילויות 
החוץ כיתתיות 

 בשיעורי המדעים

51.4% 28.6% 5.7% 11.4% ------- 2.9% 4.24 1.017 

שינוי בדרכי 
 -למידה -ההוראה

 הערכה שלי

 

48.6% 31.4% 5.7% 8.6% 5.7% ------ 4.09 1.197 

קבלת כלים לביצוע 
כיתתית -למידה חוץ

 בשיעורי המדעים.
42.9% 46.4% 3.6% 7.1% ------ ------ 4.25 0.844 

 0.90 4.25 כללי לקטגוריה

 תרמה( אול)לא השפיעה  5ד ע)השפיעה ותרמה מאוד(  1 -מ –*על פי סולם ליקרט 
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תרמה לתלמידיהם  תכנית( סבורים שה89%-83%ניתן לראות שמרבית המורים ) 2 טבלהמהנתונים ב

ומייחסים חשיבות גבוהה להתנסות הישירה  (4.44)ממוצע  כיתתית-בפיתוח מיומנויות למידה בסביבה חוץ

(. מרבית המורים סבורים גם 4.29)ממוצע  של תלמידים בסביבה במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה

, (4.25)ממוצע  כיתתית בשיעורי המדעים-חוץ בקבלת כלים לביצוע למידהשהתוכנית תרמה לתלמידיהם 

 . רוב(4.23)ממוצע  כיתתית היא תנאי מהותי להשגת למידה משמעותית-הם מודעים לכך שהלמידה החוץ

אופן שינו את ( גם מדווחים על כך שהתכנית השפיעה עליהם לטובה בכך ש80%) המורים המשיבים

 הערכה-למידה-דרכי ההוראה( ואת 4.24)ממוצע  כיתתיות בשיעורי המדעים-ההעברה של הפעילויות החוץ

 .(4.09)ממוצע 

דווחו המורים  בשאלון. כהערות אפשריות אחרי כל היגדפתוחות שהתקבלו הבתשובות  ונתונים אלה נתמכ

"התלמידים למדו להתבונן בסביבה  :כיתתית-חוץ פיתוח מיומנויות למידה בסביבהתכנית בעל תרומת ה

 ."הם חיכו לשיעור ולמדו איך להתבונן בטבע ואיך לתאר מה שרואים"; כסביבת חקר"

"אני תכנית לאופן שבו הם מעבירים את הפעילויות החוץ כיתתיות בעצמם: המורים ציינו את  תרומת ה 

 ידד לי את הדברים"זה ח ;יוצאת מחוץ לכיתה ביותר שיעורים, והיציאה מחוץ לכיתה היא מובנית יותר"

 ושיטת העברתם לתלמידים". 

"חשוב מאוד לשלב את הלמידה החוץ  חשיבות להתנסות הישירה בסביבה:גם ייחסו המורים לכך, בנוסף 

 שהתכנית לא השפיעה ומאידך הייתה גם אמירה ,כיתתית בתכנית הלימודים, חקר ציפורים מדגיש זאת"

הביעו את הם . מודעת לחשיבות ההתנסות בחוץ, התכנית לא השפיעה""אני שנים מוציאה סיורים ו :בזה

"כאשר עורכים תצפית בחצר, יש סיכוי : עצמאית אצל התלמידיםלמידה  קדםחקר ציפורים מש עמדתם

והעידו על  אי מעבדה לכך, וזה בזכות התכנית",כי הרי לא צריך תנ .שהתלמידים יחקרו גם בזמנם החופשי

"אפשר להשתמש בחקר  ;"חקר ציפורים הוא עוד דרך הוראה"ה שלהם: כהער-למידה-שינוי בדרכי הוראה

 ציפורים כהערכה חלופית".

מורות שהשתתפו  ארבעניתן גם בראיון עם )מהתשובות הסגורות והפתוחות( חיזוק לממצאי השאלון 

תיעוד הגורמים בבתצפיות,  - בעשייה הפדגוגית שלהןארו ספציפית מה הן שינו יובו הן ת ,בתכנית

  ;"תצפיות, משהו מסודר שלא חוו קודם"כמו שאמרתי, הם לומדים דרך  :תדירות היציאה לטבעבו

זו התלמידים מקבלים שיעור הטרמה שמעבירה מדריכה  תכניתב";"הרבה תצפיות בסביבה הקרובה"

מהמכון הביולוגי, אחר כך יוצאים לתצפית פליאה שבה הם רק צופים ומנסים להכיר מיני ציפורים 

שנמצאים בסביבתם, אחר כך מתחילים את התצפיות עם תיעוד לגורמים הביוטיים והגורמים 

-חוץ יום אני רואה חשיבות רבה ללמידהזו ה תכניתהאביוטיים" וגם " אחרי ההתנסות שלי ב

עזרה לי להוביל את התלמידים ולהדריך אותם בצורה מהנה ומעשירה  תכניתהמדריכה ב";"כיתתית

 ".בטבע, דבר לא עשיתי קודם בתדירות הזו ובשיטתיות זו

-חוץ השפעה של התכנית על התלמידים מבחינת קבלת כלים ומיומנויות ללמידההעלו גם את ההמורים 

כיתתית מה שנותן להם -חוץ במסגרת תכנית חקר הציפורים התלמידים חשופים יותר ללמידה"יתתית: כ

יותר הזדמנויות לצאת מחוץ לכיתה ולערוך תצפיות ובכך הם מיומנים יותר להקשבה, תיעוד, שימוש 

 ".בכלים כמו משקפת ומגדירים

 כיתתית-החוץ הפעילות רכיביחשיבות של ל המורים מודעות 4.2

לגבי מודעותם לחשיבות שיעור ההכנה והשיעור העוקב ולתהליכים בהם. התפלגות תשובות נשאלו המורים 

 .3מוצגת בטבלה  משיביםה
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 (N=35ממוצע וסטיית תקן ) ,)%( *התפלגות - כיתתית-הפעילות החוץ רכיבימודעות המורים ל: 3 טבלה

 )לא השפיעה ולא תרמה(. - 5)השפיעה ותרמה מאוד( עד  1 -מ –*על פי סולם ליקרט 

 

קיומו של ( מייחסים חשיבות גבוהה ל83%-74%ב המורים המשיבים )וניתן לראות שר 3מהנתונים בטבלה 

שמרחב לכך מודעים (, 4.25, ממוצע 86%-80%ולביצוע שיעור עוקב בכיתה ) (4.38)ממוצע  שיעור ההכנה

לביצוע תהליכי עיבוד מייחסים חשיבות רבה (, וכן 4.15)ממוצע  הזרות של התלמידים יצומצם בעקבותיו

 .(4.14)ממוצע  נתונים ותהליכים ליצירת הכללות לצורך הסקת מסקנות בכיתה

 
השפיעה 
ותרמה 

 מאוד

השפיעה 
 ותרמה

 

השפיעה 
ותרמה 
ברמה 
 בינונית

השפיעה 
ותרמה 

 מעט

לא 
השפיעה 

ולא 
 תרמה

לא 
 רלוונטי

M SD 

   9 1 2 3 4 5 היגד

המודעות שלי 
לחשיבות שיעור 

ההכנה לפני 
-פעילות חוץ

 כיתתית

60% 22.9% 5.7% 8.6% ------ 2.9% 4.38 0.954 

המודעות שלי 
לחשיבות שיעור 

עוקב ברצף 
הלימודי לאחר 

-פעילות חוץ
 כיתתית

51.4% 28.6% 2.9% 14.3% ------ 2.9% 4.21 1.067 

המודעות שלי 
לחשיבות לבצע 

בכיתה את  תהליכי 
עיבוד הנתונים 

לצורך הסקת 
 מסקנות

48.6% 37.1% 2.9% 2.9% 8.6% ------ 4.14 1.192 

המודעות שלי 
שמרחב הזרות של 
הלומדים בסביבת 

כיתתית -לימוד חוץ
יצומצם באמצעות 

 הכנה מקדימה

48.6% 25.7% 14.3% 5.7% 2.9% 2.9% 4.15 1.077 

המודעות שלי 
לחשיבות לבצע 

בכיתה את תהליכי 
יצירת הכללות 

לצורך הסקת 
 מסקנות

42.9% 42.9% 2.9% 5.7% 5.7% ------ 4.11 1.105 

 0.939 4.19 כללי לקטגוריה
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ם: הלהם ולתלמידי שיעור ההכנהתועלת של הוחשיבות הרטו מהי ית שנכתבו בשאלון, המורים פבהערו

לי תן המחשבה שיש שיעור הכנה, נותן לי כמורה איך מתנהל השיעור מחוץ לכיתה, אם היה בלי.. נו"

גם לגבי וכך  ,"התלמיד חייב להכיר את הסביבה שבה הוא לומד"מחשבה שיהיה בלגן, אי סדר..", 

חשוב ידים, שהשיעור יש לו המשכיות", ""המחשבה נותנת עקביות לי ולתלמהשיעור העוקב:  חשיבותו של

 להתייחס באופן מעמיק למסקנות בתוך הכיתה".

שיעור ההכנה, כאשר החשיבות של  ציינו אתהמורות  בהם ,בראיונותתמיכה לממצאים אלו התקבלה 

אבל דאגנו  זה גם לא קל, זה מרחב חדש מבחינתם." :כנית בשונה ממה שעשו קודםנשאלו על העשייה בת

פציפיים וממוקדים, ם, והצגנו בפניהם יעדים סלהכין אותם כמו שצריך, הם ידעו לקראת מה הם הולכי

ביציאה לתצפית: הכנה ואז יוצאים ולאחר מכן עושים סיכום בכיתה לכל יש סדר " ; למשל שצריך.."

לדעתי ההשפעה מאוד חיובית ומורגשת, תלמידים שיוצאים לתצפית פליאה ואחר כך " ;"הקבוצות

 ".יוצאים לתצפיות לומדים איך להתנהג מחוץ לכיתה

יודעת יותר על התהליך של "אני כיום : , למשלשיעור העוקבהתייחסו גם לחשיבות גם של ההמורות 

כיתתיים, שצריך להכין את התלמידים בכמה היבטים, לשים להם יעדים ואחרי התצפית, -חוץ שיעורים

, לא עשיתי את זה כך. היום אני מצליחה יותר, ואני תכניתלסגור את השיעור בכיתה ולסכם אותו. לפני ה

 ."יודעת שאסור לוותר על זה, יש לזה השלכות יפות

 

 כיתתיות-החוץ בפעילויות חקר מיומנויות שילובשל  לחשיבות המורים תמודעו 4.3

שלם. התפלגות התשובות החקר התהליך  -בכלל לגבי ביסוס כל מיומנויות החקר ונשאלו המורים 

 .4שהתקבלו מוצגת בטבלה 

, )%( *התפלגות – כיתתיות-יות החוץהמורים לחשיבות שילוב מיומנויות חקר בפעילו: מודעות 4 טבלה

 (N=35ממוצע וסטיית תקן )

 
השפיעה 
ותרמה 

 מאוד

השפיעה 
 ותרמה

השפיעה 
ותרמה 
ברמה 
 בינונית

השפיעה 
ותרמה 

 מעט

לא 
השפיעה 

ולא 
 תרמה

לא 
 רלוונטי

M SD 

   9 1 2 3 4 5 היגד

ביסוס מיומנויות 
 חקר מדעי: תצפית

57.1% 31.4% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 4.52 0.712 

הוראת תהליך  
על כל חקר מדעי 

 שלביו

54.3% 31.4% 2.9% 86% ------ 2.9% 4.35 0.917 

הקניית מיומנויות 
חשיבה מסדר 

 גבוה

37.1% 42.9% 8.6% 2.9% 2.9% 5.7% 4.15 0.939 

ביסוס מיומנויות 
חקר מדעי: 

 שאילת שאלות

40% 40% 8.6% 2.9% 2.9% 5.7% 4.18 0.95 
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השפיעה 
ותרמה 

 מאוד

השפיעה 
 ותרמה

השפיעה 
ותרמה 
ברמה 
 בינונית

השפיעה 
ותרמה 

 מעט

לא 
השפיעה 

ולא 
 תרמה

לא 
 רלוונטי

M SD 

   9 1 2 3 4 5 היגד

ביסוס מיומנויות 
חקר מדעי: איסוף 

 מידע 

54.3% 25.7% 8.6% 5.7% ------- 8.6% 4.33 0.957 

ביסוס מיומנויות 
חקר מדעי: 

 השערת השערות

40% 34.3% 11.4% 5.7% 2.9% 5.7% 4.09 1.042 

ביסוס מיומנויות 
חקר מדעי: הסקת 

 מסקנות

22.9% 54.3% 5.7% 5.7% 2.9% 8.6% 3.97 0.933 

ביסוס מיומנויות 
חקר מדעי: ייצוג 

 מידע

37.1% 28.6% 14.3% 5.7% 5.7% 8.6% 3.94 1.19 

 0.796 4.13 כללי לקטגוריה

 )לא השפיעה ולא תרמה(. 5)השפיעה ותרמה מאוד( עד  1 -מ –*על פי סולם ליקרט 

 

ם במיוחד לביסוס לתכנית חקר הציפורימשמעותית שהמורים מייחסים השפעה  4טבלה ראות בניתן ל

המורים המיומנות ש .(80% -72%ולמיומנויות החקר השונות ) (4.52, ממוצע 89%מיומנות התצפית )

ממוצע מדובר בעדיין אבל (, 3.94, ממוצע 66%הינה מיומנות ייצוג המידע ) מייחסים הכי פחות תרומה

סבורים יותר ממחצית המורים של התכנית לביסוס המיומנות הזו בשיעוריהם ) תרומההמייצג השפעה ו

 .כך(

וחים שהתכנית תרמה בהקניית מיומנויות חשיבה מסדר גבוה וגם בהוראת כל ( מדו80%ב המורים )ור

 (. 4.15, ממוצע 86%תהליך החקר )

זה תכנית בהקניית מיומנויות חשיבה: "את תרומת ה הדגישוהערות המורים בשאלון תמכו בנתונים אלו ו

התלמידים השתמשו בדרכים "כגון איסוף מידע:  ,מדעיחקר  בהקניית מיומנויות ,"החקרתורם לתהליך 

שאלנו הרבה שאלות "שאילת השאלות בתכנית: של מיומנות ה, הדגישו את ביסוס שונות לאיסוף מידע"

על התופעות שראינו. הנטייה של התלמידים היא מיד לשער השערות או להסיק מסקנות. התעכבנו על 

, ובכלל את מיומנויות החקר השונות: "שאילת שאלות והדגשנו את החשיבות שלהן לתהליך החקר

כתיבה  תרגלותחו בעיקר הבנה לגבי ההבדל בין תיאור תופעה, השערה ומסקנה. הם יהתלמידים פ"

 ". הפרדה בין דעה או השערה לבין תיאור תופעות בשטח תרגלומדעית, 

ססה את יהיו כאלה שהדגישו שהתכנית ב נוגדות:מועלו דעות ה 'ייצוג מידע' בנוגע למיומנות החקר המדעי

"התלמידים השתמשו בדרכים שונות לייצוג מידע, התעסקנו בתוכנת אקסל המיומנות במגוון דרכים: 

"במסגרת : במסגרת התכנית לתלמידיםכלל לא נחשפה הזו כאלה שהמיומנות  היובשעה ש הרבה.."

 התכנית לא הגענו לשלב ייצוג המידע בגרפים או בטבלאות".



23 
 

 'הסקת מסקנות'. חלק מהמורים הראה ע למיומנות החקר מסדר חשיבה גבוהגם בנוג חילוקי דעות נמצאו

לאחר איסוף מידע מכל התצפיות, התלמידים הצליחו להסיק מסקנות "זו: הבנייתיות בנוגע למיומנות 

נו ועל הסקנו מסקנות על התצפיות שעשי", וחלק הראה שהגיעו למיומנות בצורה שטחית: ממה שראו"

 "המידע שנאסף, אבל לא בצורה מסודרת

הביעו הסכמה מלאה ( 4.35ממוצע ) ב הגדול של המוריםובנוגע להוראת תהליך החקר על כל שלביו, הר

התפתחותם המקצועית בעקבות התהליך שהם תחושתם לגבי ואף הביעו את  ,שאכן בוצע תהליך חקר מלא

בעזרת תכנית חקר ציפורים ""; עוזרים לי כמורה שלבי החקר"עוברים יחד עם התלמידים בתכנית: 

 ".למדתי איך לפרק את השלבים השונים של החקר לשיעורים שונים בכיתה

ווחו על הקניית מיומנויות החקר המדעי ידהעמדות הנ"ל. הן תשובות המורות בראיונות השלימו את 

המדעי שהם אמורים בכיתה ו' הם עוברים את שלבי החקר " בנוסף למיומנויות חשובות נוספות כלהלן:

אוספים מידע מהסביבה " ;"יות וכמובן גם תקשובוזה כרוך בהמון מיומנויות חברתיות וקוגניטיב

המיומנויות שבהם מתנסים מאוד חשובות "; "טבלה או בגרף בשלב מתקדם של החקרומארגנים אותו ב

לות מתעניינים ובוחנים את וזה עוזר להם להפנים שבחקר אנו משתמשים בהרבה חושים, שואלים שא

 ."התוצאות ומגיעים לרמות חשיבה מסדר גבוה

... הסתמכות על תוצאות ומסקנות משנים "ת מיומנויות החשיבה מסדר גבוה: המורות הדגישו א כמו כן

ת. התעניינות בנושא החקר גבר כתוצאה מהתצפיות והתוצאות הבלתי צפויו.. קודמים והשוואה ביניהם

ואת  ,"יש שיפור במיומנויות החקר ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה ,מפגינים הרבה סקרנותהתלמידים 

אחרי שעורכים את כל התצפיות שנמשכות כחודש וחצי עד חודשיים מנסים " תהליך החקר על כל שלביו:

 ".התלמידים יחד עם המדריכה לנסח שאלת חקר ומכאן מתחילים לבצע את כל שלבי החקר

 

 כיתתיות שהמורים מובילים בעצמם-הפעילויות החוץ רכיבייישום  4.4

 להלן.ש 5המורים לגבי ביצוע אותם רכיבים בכיתה באופן עצמאי. התפלגות התשובות מוצגת בטבלה 

 – כיתתיות שהמורים מובילים בעצמם-פעילויות החוץביצוע שיעור הכנה ושיעור עוקב ל: 5 טבלה

 (N=35ממוצע וסטיית תקן ) ,)%( *התפלגות
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M SD 

   9 1 2 3 4 5 היגד

ביצוע שיעור 
הכנה בכיתה לפני 

הפעילות החוץ 
כיתתית שאני 

 מבצע/ת בעצמי.

54.3% 25.7% 

 

8.6% 

 

 

8.6% 

 

------- 

 

2.9% 

 

4.29 0.97 

ביצוע שיעור עוקב 
ברצף הלימודי 

לאחר הפעילות 
החוץ כיתתית 

45.7% 31.4% 8.6% 8.6% 2.9% 2.9% 4.12 1.094 
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שאני מבצע/ת 
 בעצמי.

 0.922 4.205 כללי לקטגוריה

 )לא השפיעה ולא תרמה(. 5)השפיעה ותרמה מאוד( עד  1 -מ –*על פי סולם ליקרט 

 

עוקבים השיעורים ההכנה והשיעורי ש( מדווחים 80%-77%ב המורים )ומראים שר 5הנתונים בטבלה 

, להלן כמה (4.2)ממוצע כולל  תורמים ומשפיעים לטובה לפעילות החוץ כיתתית שהם מבצעים בעצמם

, נותן לי בביצוע שיעור עוק" ;שיעור מקדים כהכנה לפעילות בחוץ""למדתי לתכנן  :מהערותיהם דוגמאות

שבשיעור העוקב דנים מה היו הקשיים )אם יש(, נקודות חוזק, חולשה, בעיות, כמורה הצלחה, בגלל 

הייתי צריך " ;"הצלחות, אהבו, לא אהבו.... פשוט דנים, מציגים.. כל מה שקרה שמים אותו על השולחן

 ".אחריאת השיעור שלדעת לחבר את הפעילות לשיעור שלפני ו

השונים  כיתתיות-פעילויות החוץה רכיבישל  ומשמעותיתווחו על תרומה חיובית יד בראיונות המורות

השפעה חיובית בהחלט בכל סוגי הלמידה ושיטות ההוראה למידה. " , כלהלן:ולתלמידים להוראה שלהם

ן, למשל הסדר שדברנו עליו, התלמידים כ" ;"לא רק בשכבת החקר אלא זה משליך על העבודה שלך בכלל

  ."יותר יודעים מה מצפה להם ואז הם נרתמים

במסגרת התכנית היא ענתה בחיוב: כאשר המורה נשאלה האם הסדר הזה מחייב גם בשיעורים שאינם 

ככל שהמורה חשוף  .כיתתית-חוץ זו היום אני רואה חשיבות רבה ללמידה תכניתאחרי ההתנסות שלי ב"

יותר ללמידה מסוג זה הוא מטמיע יותר את מיומנויות החקר אצל הלומדים, מיישם אותן בצורה יותר 

כיתתית נתפסת כאיום )הרבה -חוץ למידה" ;"כיתתיות בשיעורים שלו-חוץ נכונה, ויודע לשלב פעילויות

יודעת ובחנה מה יש בסביבה מורות חושבות כך( אך כל מורה שמתנסה בלמידה מסוג זה בתנאי שהיא 

)זה יגרום לה ללמוד יותר טוב ולחשוב  ותכננה נכון את התהליך היא תרגיש את היתרונות של למידה זו

לכן לדעתי השפעת תהליך זה היא מאוד חיובית ומרעננת הן לתלמיד  .בצורה אחרת ומשפר את ההוראה(

 ".והן למורה

 

 בעצמם מובילים שהמורים כיתתיות-החוץ בפעילויות חקר מיומנויות יישום 4.5

לגבי תהליך ההוראה בדרך החקר יהם לגבי הוראת תהליך חקר על כל שלביו ונבדקו עמדותנשאלו המורים 

 .6התוצאות מוצגות בטבלה . ופיתוחה בכיתה ולגבי פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית בעקבותיה
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 ,)%( *התפלגות – שהמורים מובילים בעצמם כיתתיות-חקר בפעילויות החוץ : יישום מיומנויות6 טבלה

 (N=35ממוצע וסטיית תקן )

 
השפיעה 
ותרמה 

 מאוד

השפיעה 
 ותרמה

השפיעה 
ותרמה 
ברמה 
 בינונית

השפיעה 
ותרמה 

 מעט

לא 
השפיעה 

ולא 
 תרמה

לא 
 רלוונטי

M SD 

   9 1 2 3 4 5 היגד
הוראת תהליך  

חקר מדעי על כל 
 שלביו

54.3% 31.4% 2.9% 8.6% ------ 2.9% 4.35 0.917 

פיתוח תרבות 
החקר בשיעורי 

מדע וטכנולוגיה 
 שלי 

54.3% 31.4% 5.7% 8.6% ------- ------- 4.31 0.932 

עמדותיי 
ותפיסותיי לגבי 
תהליך ההוראה 
והלמידה בדרך 

 החקר 

45.7% 34.3% 8.6% 8.6% 2.9% ------- 
 

4.11 
 

1.078 

פיתוח חשיבה 
יצירתית 

וביקורתית כדרך 
חיים בשיעורים 

 שלי 

37.1% 42.9% 11.4% 8.6% ------- ------- 4.09 0.919 

 0.766 4.218  כללי לקטגוריה

 (השפיעה ותרמה מאד) 5( עד לא השפיעה ולא תרמה) 1 -מ -על פי סולם ליקרט * 

מדווח שהתכנית תרמה להם להוראת תהליך ( 4.35, ממוצע 86%ב הגדול של המורים )ומראה שהר 6טבלה 

. בנוסף לכך (4.31, ממוצע 86%) חקר מלא ולפיתוח תרבות החקר המדעי בשיעורי מדע וטכנולוגיה שלהם

למידה בדרך -לגבי תהליך ההוראהחיוביות עמדות ותפיסות תרומת התכנית בפיתוח הם מדווחים על 

 ממוצע ,80%ובפיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית כדרך חיים בשיעוריהם ) (4.11 ממוצע ,80%) החקר

4.09.) 

תהליך החקר בהוראה תרמה לתפיסות שלהם על התכנית האופן שבו  את בהערותיהם תיארוהמורים 

פיתוח דרכי חשיבה מסדר "אני מרגישה צורך ללמד את תהליך החקר המדעי ומאמינה שזה עוזר לשלהם: 

הסביבה מביאה להרבה "הינה תנאי הכרחי לתהליך החקר:  כיתתית-הלמידה החוץ מבחינתם גבוה".

 שאלות שאפשר לחקור".

בפיתוח תרבות החקר בשיעורים שלהם: לחקר הציפורים  ת התכניתווחו על תרומיבנוסף המורים ד

כאשר נתתי משימות קבוצתיות הם עבדו על פי הדגם בעבודה של חקר הציפורים, כלומר  - "השפיע

וכן על  ,עוד"ופשר להם לבצע משימות מהר יותר, הציגו תוצרים, עמדו והציגו בפני הכיתה יהניסיון א

"אני צופה יותר בחלל החיצוני כחלל למידה", "אני מבחינה ה בפיתוח היצירתיות בשיעוריהם: תתרומ

 .בתופעות הטבע ורואה בהם למידה מזדמנת יותר מאשר קודם"

השפעה חיובית "תהליך החקר שהם מובילים בעצמם: תרומת התכנית לאת גם בראיונות המורים הוקירו 

בהחלט בכל אשר סוגי הלמידה ושיטות ההוראה למידה. לא רק בשכבת החקר אלא זה משליך על העבודה 
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ההוראה בעקבות בכיוון גישת החקר, בהתפתחותם המקצועית  התכניתת ווחו על תרומיוד  ",שלך בכלל

ככל שהמורה חשוף יותר ללמידה מסוג זה הוא מטמיע יותר את מיומנויות החקר אצל "תכנית: ב

 ".הלומדים, ומיישם אותן בצורה יותר נכונה

זמן אינו ים', זמן שמוקדש ללמידה בתכנית 'חקר הציפורסוגיית ההמורות מעידות על כך שבהתייחסות ל

זה חקר מעניין, הזמן לא פרמטר " ;"תהליך הלמידה מובנה ויעיל": משום ש משחק תפקיד בחקר כזה

חוויה של  -ר ציפורים לוקחים את כל הזמן קבח" ;"בכלל לא זה לא איבוד זמן, אקרא לזה הנאה";"חשוב

יחסית להוראה  יותר זמןשחקר כזה גוזל אחת לכך בנוסף הייתה התייחסות  .ע"תצפית להקשיב לטב

 זמן". יותר "הושקע: פרונטלית רגילה בכיתה

 

 ולערכיה לסביבה ביחס בעמדות המורים שינוי 4.6

לגבי התייחסותם ונכונותם לתרום לסביבה ולגבי שינוי בעמדות ובעשייה הסביבתית נשאלו המורים 

 .7שלהם. התפלגות התשובות מוצגת בטבלה 

 (N=35ממוצע וסטיית תקן ) ,)%( *התפלגות – ביחס לסביבה ולערכיה המורים בעמדות: שינוי 7 טבלה

 
השפיעה 
ותרמה 

 מאוד

השפיעה 
 ותרמה

השפיעה 
ותרמה 
ברמה 
 בינונית

השפיעה 
ותרמה 

 מעט

לא 
השפיעה 

ולא 
 תרמה

לא 
 רלוונטי

M SD 

   9 1 2 3 4 5 היגד

נכונותי לתרום 
 למען הסביבה 

51.4% 34.3% 11.4% ------- 2.9% ------- 4.31 0.9 

שינוי בעשייה 
 הסביבתית שלי 

54.3% 25.7% 17.1% 2.9% ------- ------- 4.31 0.867 

התייחסותי לערכי 
 הטבע

57.1% 25.7% 5.7% 5.7% 5.7% ------- 4.23 1.165 

שינוי העמדות 
שלי ביחס 

 לסביבה
57.1% 17.1% 8.6% 5.7% 8.6% 2.9% 4.12 1.32 

 0.826 4.235 כללי לקטגוריה

 )לא השפיעה ולא תרמה(. - 5)השפיעה ותרמה מאוד( עד  1 -מ –*על פי סולם ליקרט 

 

לנכונותם לתרום למען ( מדווחים על תרומת התכנית 86%-83%ב המורים )ומראים שר 7הנתונים בטבלה 

: (4.23)ממוצע הטבע  להתייחסותם לערכי( ו4.31)ממוצע  , לשנות בעשייה הסביבתית שלהםהסביבה

מרגישה היום אני  ."פשוט הדברים השתנו מבחינתי, הייתי עוברת בכביש יושבת ולא מבחינה בציפורים

 ."בכל ציפור, מביטה ומתרגשת

ת המוטיבציה שלהם על העלאו( 4.21הם ביחס לסביבה )ממוצע יוי בעמדותשינ( גם מדווחים על 74%) רובם

בציפורים והדבקתי את כל התלמידים וצוות בית הנושא הכי שהשפיע עליי התאהבתי " :לעשייה סביבתית

ת בסביבה "הכנת פעילויורטו כמה פעולות שעשו למען הסביבה, כלהלן: יפהם  ".הספר מיסודי ועד חטיבה
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"מנסה ;"הקמתי עם התלמידים גינה אקולוגית ופינות האכלה לציפורים" ;שמטרתן לטפח את הסביבה"

"שומרת על הציפורים ומוסיפה להם  ;השמירה על הסביבה"להיות מערבת בפרויקטים שמטרתן היא 

נאמני טבע עירוני. מתנדבת בגינה קהילתית בדגש -"בעקבות חקר הציפורים הקמתי בעיר שלי נט"ע;"מזון

 על ציפורים. בתחילת שנה הבאה כל בתי הספר והגנים ובתי אבות יבחרו את ציפור העיר".

בכניסה לבית הספר  .שלי חיה ונושמת את הנושא"הסביבה  משיב אחד אף הביע תודה למפתחי התכנית:

 ".חן וזה יאמר לזכותן של שלומית ליפשיץ והדס כץ שדה ,יש שלט ענק של כל ציפורי החצר עם ברקוד

שהיא הגיעה לתכנית ציינה  לידי ביטוי גם בראיונות. מורה אחת העמדות הנ"ל ביחס לסביבה וערכיה באו

אני והסביבה סיפור אהבה )חיוך( אבל זה בוודאי מוסיף כי ההתעסקות "עם זיקה סביבתית מלכתחילה: 

אחת שייכה את השינוי  ",(ושה לי משהו )לא שזה לא היה קודםבטבע זה משהו ממכר. כיום כל ציוץ קטן ע

בציפורים, מנסה לעניין את התלמידים שלי ואת כן, היום אני מתעניינת יותר "הסביבתי ישירות לתכנית: 

ברו על שינוי אצל ושתיים ד ,"הסובבים אותי לשמור על מיני הציפורים ולא לצוד אותם למטרות השונות

כן יש השפעה על עמדות התלמידים כאשר עושים השוואה בין עבודות חקר של שנים " תלמידיהן כלהלן:

התלמידים מרגישים  ,גבוה או קטן של ציפורים פרמס שקדמו ורואים שהאדם משפיע על הימצאות

 התלמידים לדעתי "מאוד ,"מחויבות להתנהג אחרת ולעודד אנשים אחרים להתנהג חיובי כלפי הסביבה

 הזדמנות מקבלים הם צפרות ובחקר, והמסכים המחשב מול הזמן כל הם בסביבה להסתכל פנויים לא

 .שלנו בסביבה חיים יצורים שישנם מודעים ולהיות הטבע את לחוש, ממנה ולהתפעל הסביבה את לראות

 שיש לגלות נדהמו הם מכן ולאחר( הראשונה התצפית לפני) בסביבה ציפורים שאין הערות שמעתי פעם לא

 לסביבה מחויבים אפילו שהם ומראים מעירים תלמידים הרבה .אחרים חיים ויצורים ציפורים הרבה

 שנמצאת הטבעית הסביבה לניקיון לדאוג מנת על המועצה לראש מכתב לכתוב בקשה התלמידות אחת)

 מעורבות על מראה וזה( ס"לבה הקרובה הסיבה לטיפוח יום יזמה אחרת ותלמידה הספר בית ליד

 .ואכפתיות"

רציתי לגרום להרבה "לתרום למען הסביבה:  ןובנכונות שלהן המורות גם ציינו שינוי בעשייה הסביבתית

ן זה גרם לי להתנדב ולתת הרצאה מעורבים ולהתחיל לשים לב לסביבה ולציפורים ולכאנשים להיות 

מצאות של יעל הנושא. אני מסבירה לאנשים על חשיבות הציפורים בטבע וכיצד הבפני אנשים  בהתנדבות()

 ."מין מסוים של ציפורים מלמדת אותנו על הסביבה....
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 בדיקת הקשרים בין המשתנים 4.7

 לבדיקת עוצמת הקשרים בין המשתנים נערך מתאם פירסון בין הקטיגוריות השונות.

 גוריות השונות בין הקט )מתאם פירסון( : עוצמת הקשרים8טבלה 

***p<0.001 

 : 8כפי שניתן לראות בטבלה  ,ין כל הקטגוריותביים ומובהקים בנמצאו קשרים חיו

נמצא קשר .(p<0.001) גבוהה מובהקות וברמת r=0.73-0.93)) מאוד גבוהים שהתקבלו הם המתאמים כל

לבין  הל"הכיתתית בתהליכי -חוץ שילוב למידהשל המודעות של המורים לחשיבות חיובי חזק ומובהק בין 

, (r=0.87)שילוב מיומנויות חקר בפעילות של לחשיבות  ,(r=0.93) כיתתית-הפעילות החוץ רכיביל םמודעות

יישום מיומנויות  ,(r=0.92)הפעילות החוץ כיתתית בפעילויות שהמורים מובילים בעצמם  רכיבייישום 

 . (r=0.70)  ביחס לסביבה ולערכיה םשינוי בגישתו (r=0.83)חקר בפעילות 

 

 מודעות. 1
 המורים
 לתרומת

 של השילוב
-חוץ למידה

 כיתתית
 בתהליכי

 ה"הל

 מודעות. 2
 המורים

 רכיביל
 הפעילות

-החוץ
 כיתתית

 מודעות. 3
 המורים
 של לחשיבות
 שילוב

 מיומנויות
 חקר

 בפעילויות
-החוץ

 כיתתיות

 יישום. 4
 רכיבי

 הפעילויות
-החוץ

 כיתתיות
 בפעילויות
 שהמורים
 מובילים
 בעצמם

 יישום. 5
 מיומנויות

 חקר
 בפעילויות

 כיתתיות החוץ
 שהמורים
 מובילים
 בעצמם

 שינוי. 6
 בעמדות

 ביחס המורים
 לסביבה
 ולערכיה

 המורים מודעות. 1
 השילוב לתרומת

-חוץ למידה של
 בתהליכי כיתתית

 ה"הל

1 ***0.93 ***0.866 ***0.918 ***0.825 ***0.699 

 המורים מודעות. 2
 הפעילות רכיביל

 כיתתית-החוץ
 1 ***0.904 ***0.934 ***0.787 ***0.727 

 המורים מודעות. 3
 שילוב של לחשיבות

 חקר מיומנויות
-החוץ בפעילויות

 כיתתיות

  1 ***0.822 ***0.727 ***0.667 

 רכיבי יישום. 4
-החוץ הפעילויות

 בפעילויות כיתתיות
 מובילים שהמורים

 בעצמם

   1 ***0.789 ***0.825 

 מיומנויות יישום. 5
 בפעילויות חקר

 כיתתיות החוץ
 מובילים שהמורים

 בעצמם

    1 ***0.618 

 בעמדות שינוי. 6
 ביחס המורים
 ולערכיה לסביבה

     1 
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מבחינת המודעות לשילוב להם ניתן לראות שהמורים חושבים שהתכנית תרמה  ,התוצאותפרק סיכום ל

לשילוב מיומנויות חקר בה )ממוצע , וכן תרמה (4.19ולרכיביה )ממוצע ( 4.25למידה חוץ כיתתית )ממוצע 

בפועל באופן  (4.218)ממוצע ( ומיומנויות החקר 4.2כיתתית )ממוצע -יישום רכיבי הפעילות החוץל( ו4.13

פיתוח עמדות חיוביות ביחס לסביבה וערכיה )ממוצע . מעבר לכך התכנית תרמה גם לעצמאי בשיעוריהם

4.24.)  
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 דיון. 5פרק 

שמטרתה לאפשר לתלמידים לחקור את אורחות חיי  'חקר הציפורים'כנית תשע"ג נוסדה תשנת ב

כיתתית שמקדמת כמה יעדים מרכזיים של -הלמידה החוץ בשיטת ,הציפורים בכלים מדעיים ומקוונים

העיסוק המפורש במיומנויות החקר המדעי . (אתר הצפרות הישראליהוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה )

וזאת בכדי לטפח בוגר  ,כמו יצירתיות, ביקורתיות ושיתופיות ,21-מזמן טיפוח של מיומנויות המאה ה

כל זה תוך תהליך  .(2015, בערכי הטבע והקיימות ובעל אוריינות מדעית וטכנולוגית )אייזק אחראי ומעורב

אנשי חינוך  (.2016 הדרכה )לוריא ואחרים,ביישום ובשל פיתוח מקצועי של המורה המתבטא בלמידה, 

 קוגניטיביתינה לימודית, חכיתתית מברבים בארץ ובעולם מסכימים לגבי התרומה של למידה חוץ 

  (.2015מזור, ; 1996וגרטן, אוריון  ;2002פקטיבית )כץ שדה חן ונבו, וא

התפתחותם לתלמידים )בעיני המורים( ולתכנית 'חקר ציפורים'  את תרומת חקורל תהייה זה מחקר מטרת

-לשילוב למידה חוץ םמודעות( 1 (:המשתנים התלויים) מבחינת ,המשתתפים בה המקצועית של המורים

לחשיבות  םמודעות( 3 ;כיתתית-הפעילות החוץ רכיביחשיבות של ל םמודעות( 2 ;כיתתית בתהליכי הל"ה

 שהמוריםכיתתיות -הפעילויות החוץ רכיבי (4 ;כיתתיות-של שילוב מיומנויות חקר בפעילויות החוץ

( 6 ;כיתתיות שהמורים מובילים בעצמם-החוץמיומנויות חקר המיושמות בפעילויות ( 5  ;מובילים בעצמם

תכנית 'חקר הציפורים' תורמת להתפתחות שהמחקר הייתה  שערתה עמדות ביחס לסביבה ולערכיה.

 המקצועית של המורים המשתתפים בה.

להתפתחותם המקצועית ניכרת של תכנית 'חקר הציפורים' הה תתרומממצאי המחקר על ניתן להסיק מ

כיתתית בתהליכי הל"ה, -שילוב למידה חוץ חשיבות שלל םהעלאת מודעותב -של המורים המשתתפים 

-שילוב מיומנויות חקר בפעילויות חוץל שהם מייחסיםחשיבות לכיתתית ו-הפעילות החוץ רכיביקיום ל

-הפעילויות החוץ כיבירביישום של של התכנית תרומה משמעותית גם כיתתיות. ממצאי המחקר הראו 

המורים ביחס חיוביות של בעמדות וכן  מיומנויות חקרשכוללות גם  ,ת שהמורים מובילים בעצמםכיתתיו

 לסביבה ולערכיה. 

 .המחקר על פי קטגוריותלהלן יוצג הדיון ש

 כיתתית בתהליכי הל"ה-מודעות לשילוב למידה חוץ 5.1

-כיתתית בתהליכי הוראה-לשילוב למידה חוץב המורים מודעים ורמובילות למסקנה שתוצאות המחקר 

מייחסים תרומה לתכנית 'חקר הציפורים' בפיתוח מיומנויות למידה הם  ,M=4.25)) הערכה-למידה

על התפתחותם המקצועית  -שהתכנית השפיעה עליהם לטובה  יםדווחמגם כיתתית ורובם -בסביבה חוץ

כיתתיות בשיעורי -אופן ההעברה של פעילויות חוץ עלהם והערכה של-למידה-בשינוי דרכי ההוראה

 . (2)טבלה  המדעים

כיתתית מהווה תנאי הכרחי להשגת למידה משמעותית -שהלמידה החוץלכך מודעים ב המורים ורנמצא ש

  , י מדע וטכנולוגיהשל התלמידים בסביבה במסגרת לימודומייחסים חשיבות רבה להתנסות הישירה 

"כאשר עורכים תצפית בחצר, יש סיכוי : לומד עצמאי ומיומנויות קבלת כליםחוויית הלמידה, מבחינת 

התלמידים חשופים יותר  "שהתלמידים יחקרו גם בזמנם החופשי כי הרי לא צריך תנאי מעבדה לכך", 

כיתתית מה שנותן להם יותר הזדמנויות לצאת מחוץ לכיתה ולערוך תצפיות ובכך הם -ללמידה חוץ

   ;"מנים יותר להקשבה, תיעוד, שימוש בכלים כמו משקפת ומגדיריםמיו

http://www.birds.org.il/he/index.aspx
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כיתתית -( שלמידה חוץ2015) מזורו( 1996) וגרטל אוריוןממצאים אלו עולים בקנה אחד עם טיעוניהם של 

משום שהיא  ,כתנאי הכרחי בלמידה משמעותית בבתי הספר והן ,הוראההגיוון דרכי הן בקשורה 

ומאפשרת תהליך למידה  ,לכיתת הלימוד הרגילה ואותנטית מחוץ מתרחשת בסביבה ממשית, אמתית

;  2015בכר ועמיתותיה, כך נוצרת סביבה קונסטרוקטיביסטית ) בסביבה.ישירה תנסות טבעי מתוך ה

ת בסביבה מהווה תנאי לקידום למידה משמעותית משום שהיא מתרחשה, (2013; ליבמן, 2003וליצקר, 

 (. 2003וליצקר, ; 2013אבני ורותם, אותנטית ומזמנת למידה פעילה, הבניית ידע ואינטראקציה חברתית )

 

  כיתתית-רכיבי הפעילות החוץשל  ויישום מודעותמבחינת התפתחות מקצועית של המורים  5.2

גם בהקשר לרכיבי  התכנית להתפתחותם המקצועית של המוריםמעידים על תרומת ממצאי המחקר 

לביצוע המודל  M=4.19), 3טבלה )מייחסים חשיבות גבוהה המורים נמצא ש כיתתית.-הפעילות החוץ

כיתתית בשלושת רכיביו: השיעור המקדים, הפעילות עצמה והשיעור העוקב -הקוריקולארי ללמידה חוץ

שמרחב הזרות צומצם בעקבות שיעור ההכנה:  ים לכךמודעאכן (. הם 2015 ,מזור; 1996 וגרטל, אוריון)

"המחשבה שיש שיעור הכנה, נותן לי כמורה איך מתנהל השיעור מחוץ לכיתה, אם היה בלי.. נותן לי 

לתלמידים, "המחשבה נותנת עקביות לי ו: שיעור העוקבבעקבות הגם כך ו ,"מחשבה שיהיה בלגן, אי סדר..

 ."שהשיעור יש לו המשכיות

כיתתית -, שעלול לגרום לכך שהמורים ימעיטו לשלב למידה חוץקושיהמורים הצביעו על אומנם חלק מ

הם הדגישו שהמודל מצד שני , אבל (1996, וגרטל אוריון ;2002 ,ונבו כץ שדה חן)בתכנית הלימודים 

זה גם ": כיתתית-בלמידה חוץשקושי להתגבר על ה להם מסייעהקוריקולרי הכולל את שלושת הרכיבים 

ם, אבל דאגנו להכין אותם כמו שצריך, הם ידעו לקראת מה הם הולכי קל, זה מרחב חדש מבחינתם.לא 

"אני כיום יודעת יותר על התהליך של  ; והצגנו בפניהם יעדים ספציפיים וממוקדים, למשל שצריך.."

פית, כיתתיים, שצריך להכין את התלמידים בכמה היבטים, לשים להם יעדים ואחרי התצ-שיעורים חוץ

לסגור את השיעור בכיתה ולסכם אותו. לפני התכנית, לא עשיתי את זה כך. היום אני מצליחה יותר, ואני 

  ."יודעת שאסור לוותר על זה, יש לזה השלכות יפות

לצד המודעות של המורים לחשיבות של שיעורי ההכנה והשיעורים העוקבים, אכן רובם מיישמים זאת 

אחרי ההתנסות " ;"למדתי לתכנן שיעור מקדים כהכנה לפעילות בחוץ": M=4.2) ,3טבלה ) הלכה למעשה

כיתתית, ככל שהמורה חשוף יותר ללמידה מסוג -שלי בתכנית זו היום אני רואה חשיבות רבה ללמידה חוץ

זה הוא מטמיע יותר את מיומנויות החקר אצל הלומדים, ומיישם אותן בצורה יותר נכונה, ויודע לשלב 

ביצוע שיעור עוקף, נותן לי כמורה הצלחה, בגלל שבשיעור "; "כיתתיות בשיעורים שלו-חוץ פעילויות

העוקב דנים מה היו הקשיים )אם יש(, נקודות חוזק, חולשה, בעיות, הצלחות, אהבו, לא אהבו.... פשוט 

 . "דנים, מציגים.. כל מה שקרה שמים אותו על השולחן

כל אלו מעידים על ההתפתחות המקצועית של המורים המשתתפים בתכנית 'חקר הציפורים', ואכן 

כיתתיים באופן -לערוך שיעורים חוץוהמוטיבציה שלהם ההתנסות בתכנית הגבירה את כוונת המורים 

כיתתית נתפסת -למידה חוץ" "איום" לכאורה שנראה בתחילה:-ולהתגבר על ה (Carrier, 2009) עצמאי

כאיום )הרבה מורות חושבות כך( אך כל מורה שמתנסה בלמידה מסוג זה בתנאי שהיא יודעת ובחנה מה 

יש בסביבה ותכננה נכון את התהליך היא תרגיש את היתרון.. את היתרונות של למידה זו) זה יגרום לה 
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לדעתי השפעת תהליך זה היא מאוד  ( ולכןהללמוד יותר טוב ולחשוב בצורה אחרת ומשפר את ההורא

  ".חיובית ומרעננת הן לתלמיד והן למורה

שניתן להתמודד עם הקשיים (, 2017להתגבר על הקושי היא כהצעתה של מדין ) נוספתאפשרות 

הכולל עזרה בבניית רצפי הוראה ופיתוח חומרי עזר , האמוציונליים בעזרת התנסות חיובית, הדרכה וליווי

כיתתית. בנוסף מוצע כי מודל אפקטיבי של השתלמות למידה חוץ כיתתית, חייב לכלול -חוץללמידה 

כל הליווי שמקבל אכן (, 2017. בדומה להצעה הנ"ל של מדין )התנסות "המורה כתלמיד" ברצף ההוראה

כוללת ה ,תוך כדי עבודה ,מורה העוסק בתכנית 'חקר הציפורים' מהווה מעין השתלמות ארוכת טווח

של המורה עצמו מהווה דרך מקובלת להשגת התפתחות  . התנסות זוספציפי בדרך החקריחסות לתוכן התי

 & ,Girvan, Conneely & Tangney, 2016 ,Salmi, Kaasinen ;2013איקון, -מנימקצועית של המורה )

Suomela, 2016) 

 

 כיתתיות-בפעילויות החוץשילוב מיומנויות חקר ו מודעות מבחינת התפתחות מקצועית של המורים 5.3

החקירה המדעית מאפשרת למידה והתנסות בחיפוש אחר תשובה לתופעה שמעוניינים לחקור אותה )ברק 

שילוב מיומנויות חקר של ב המורים מודעים לחשיבות וממצאי המחקר מראים שר(. 2012ובן צבי, 

 -להתפתחותם המקצועית התכנית תרמה לטענתם . M=4.13) ,5 טבלהכיתתיות )-בפעילויות החוץ

שלבי החקר עוזרים לי "בהוראת תהליך חקר על כל שלביו: ובהקניית מיומנויות חשיבה מסדר גבוה 

המורים הצביעו  ."למדתי איך לפרק את השלבים השונים של החקר לשיעורים שונים בכיתה " ; "כמורה

זיאון המדע ע"ש אתר מו)על מנת להשלים את החקירה המדעית כל השלבים  הביצוע שלחשיבות על 

... הסתמכות על תוצאות ומסקנות משנים "  :ועל כך שיכלו להקנות זאת לתלמידיהם (בלומפילד ירושלים

התעניינות בנושא החקר גבר כתוצאה מהתצפיות והתוצאות הבלתי צפויות. .. קודמים והשוואה ביניהם

 ."ים הרבה סקרנות ,יש שיפור במיומנויות החקר ומיומנויות חשיבה מסדר גבוההתלמידים מפגינ

איסוף מידע של מיומנות הביסוס בבעיקר תרומה ב המורים מייחסים לתוכנית ומראים שרגם הממצאים 

מאחר שמיומנות זו היא מרכזית לחקר ציפורים )התבוננות בטבע בניסיון לגלות תופעות  ,דרך תצפית

, ייצוג מידעמיוחסת תרומה נמוכה יותר למיומנות של , ובמקביל לכך וחקירת את אורח חיי הציפורים(

  (.2006הר, והקשיים הכרוכים ביישום תהליך זה )זלאור יתכן ש

עסקו בכל  'הציפוריםחקר 'בתכנית  היו מעורביםהמורים ששלא כל היא נוספת אפשרית  סיבה

 "במסגרת התכנית לא הגענו לשלב :מיומנות כזומספיק של ביסוס כולל אי , המיומנויות הדרושות בתהליך

שותף , אשר את המורהגם אחריותו של המדריך המלווה  ו. כמובן שז".ייצוג המידע בגרפים או בטבלאות

 כאשר ,בקרב המורים דומהשונות הסקת מסקנות, נצפתה  - יבה מסדר גבוהגם במיומנות החשלתהליך. 

ים הצליחו להסיק "לאחר איסוף מידע מכל התצפיות, התלמידווחו על ביסוס המיומנות בתכנית: יחלקם ד

הסקנו מסקנות על "במיומנות:  ולא מסודר דיו שטחי עיסוקחלק דיווחו על ש , בשעה"מסקנות ממה שראו

ממצאים אלו יכולים להוות בסיס לתכנון ". מסודרתהתצפיות שעשינו ועל המידע שנאסף, אבל לא בצורה 

 . בהעברת תכניה בקרב המורים והמדריכים המלווים את המוריםובהדרכת התוכנית שינוי 

 

https://www.mada.org.il/
https://www.mada.org.il/
https://www.mada.org.il/
https://www.mada.org.il/
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משאבים לפיתוח דגמי מיומנויות החקר המדעי אינן משימות קלות לתלמידים ולכן משרד החינוך מפנה 

 (. אתר מטר, מיומנויות חקרהוראה בניסיון להדגים את שילובם בהוראה )

על תרומת התכנית  עידיםממצאי המחקר מלצד המודעות לחשיבות של שילוב מיומנויות חקר בהוראה, 

מבחינת שילוב בפועל של מיומנויות החקר  M=4.218),, 5טבלה )המורים להתפתחות מקצועית של 

פיתוח יצירתיות ועל יתוח תרבות חקר מדעי פעל הוראת תהליך חקר מלא ובהוראה שלהם, על 

ככל שהמורה "; למידה מזדמנת יותר מאשר קודם" "אני מבחינה בתופעות הטבע ורואה בהם בשיעוריהם:

מטמיע יותר את מיומנויות החקר אצל הלומדים, ומיישם אותן בצורה חשוף יותר ללמידה מסוג זה הוא 

השפעה חיובית בהחלט בכל אשר סוגי הלמידה ושיטות ההוראה למידה. לא רק בשכבת " ;"יותר נכונה

בנושא הנדון של המורה על התפתחות מקצועית מעיד  הדבר. "החקר אלא זה משליך על העבודה שלך בכלל

כיתתית ולמידה דרך חקר מדעי בהתאם למסמך האב -תית דרך למידה חוץועל שילוב למידה התנסו

מיומנויות . : "אני צופה יותר בחלל החיצוני כחלל למידה(2015המעודכן בהוראת מדע וטכנולוגיה )אייזק, 

הלמידה  החקר המדעי מבטיחות את העצמת ההנאה והמוטיבציה ללימוד מדע וטכנולוגיה )שם(.

גורמת להם שנותנת להם לחוות את הלמידה של תלמידיהם בעצמם  ,ההתנסותית של המורים בתכנית

לראות את הטבע כסביבת לימוד יעילה ומגבירה את כוונתם לערוך שיעורים כאלה בעצמם 

(2009,Carrier). 

 

 הסביבה כלפיהמורה ערכים ובעמדות שינוי בהתפתחות מקצועית מבחינת  5.4

התפתחות המקצועית של המורים מבחינת התכנית ל תתרומניתן להסיק גם על המחקר  ממצאיה

"פשוט הדברים השתנו :  M=4.235),7)טבלה  לערכי הטבע ולנכונותם לתרום למען הסביבה םהתייחסות

מבחינתי, הייתי עוברת בכביש יושבת ולא מבחינה בציפורים, היום אני מרגישה בכל ציפור, מביטה 

שמעיד שצפרות הינה כלי , מה ובעשייה הסביבתית שלהם יהםרובם דווחו על שינוי בעמדות .ומתרגשת"

היכרות כללית של ארץ ישראל וכלי יעיל ללקיחת אחריות על ל ,חינוכי להיכרות עם הסביבה הקרובה

 (.2009לשם, אלון, אנג'ל וחקלאי, הסביבה )

 הושג באמצעותביחס לסביבה וערכיה שלהם ושל תלמידיהם  והעמדות גישההשינוי ווחו שיהמורים ד

חוויה בעלת אופי משמעותי ומעשי המחזקת את הבנתם  שהקנתה להם  ',חקר הציפוריםהתכנית '

 .(Smith, 2009הסביבתית )

"בעקבות חקר הציפורים : , כגוןבעקבות התכנית של המורים השינוי בעשייה הסביבתיתבלט במיוחד 

נאמני טבע עירוני. מתנדבת בגינה קהילתית בדגש על ציפורים. בתחילת שנה  - נט"עהקמתי בעיר שלי 

זה גרם לי להתנדב ולתת הרצאה " ;הבאה כל בתי הספר והגנים ובתי אבות יבחרו את ציפור העיר"

על הנושא. אני מסבירה לאנשים על חשיבות הציפורים בטבע וכיצד המצאות של מין מסוים  ( )בהתנדבות

 . "רים מלמדת אותנו על הסביבה....של ציפו

 התלמידים"של התלמידים: עשייה סביבתית 'חקר הציפורים' באה לידי ביטוי גם בתרומת התכנית 

 לא "התלמידים ;"הסביבה כלפי חיובי להתנהג אחרים אנשים ולעודד אחרת להתנהג מחויבות מרגישים

 לראות הזדמנות מקבלים הם צפרות ובחקר, והמסכים המחשב מול הזמן כל הם בסביבה להסתכל פנויים

 הם... .שלנו בסביבה חיים יצורים שישנם מודעים ולהיות הטבע את לחוש, ממנה ולהתפעל הסביבה את

 .ואכפתיות" מעורבות על מראה וזה ... לסביבה מחויבים אפילו

https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=13569
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הרגישות  ( שהחינוך הסביבתי מפתח את2011) יעבץ, גולדמן ופאר ם לטענתן שלמימתאי ים אלוממצא

 & Rios)במיוחד אם מדובר בחוויית למידה ממושכת בליווי מורה מיומן  ,ותחושת האחריות לסביבה

Brewer, 2014).  נוספים מחקריםבתמיכה לכך נמצאה גם (;Braun & Dierkes, 2016 Shepard & 

Speelman, 1986 ) שעל מנת שתכנית חינוך סביבתית תהיה אפקטיבית ותשיג את מטרותיה שבהם נטען

 הצורך לשמירת הסביבההעצמת מעורבות האדם והשפעתו על הסביבה, והגברת , לטבעבקידום החיבור 

 להיות ארוכת טווח.  עליה (2014)ליפשיץ, 

, עם ליווי מקצועי טווח ותכניה פותחו בצורה הבנייתית ארוכתינה תכנית התכנית 'חקר ציפורים' ואכן 

גם בגלל ששינוי שאבל כנראה  ,המיומנויות, משום שנדרש זמן רב לרכישת אותהלמורים המיישמים 

. יתכן דורש הבנייתיות לאורך זמןאקטיבית, למוטיבציה לנקיטת פעולה  , שיובילעמדות כלפי הסביבה

מבחינה להתפתחות המקצועית של המורים  ת התכניתתרומעל  עידיםממצאי המחקר המהו ההסבר לזש

 ם.הוגם עבור תלמידי םעבור -יבתית סב

של המורים המשתתפים בתכנית 'חקר  לסיכום, ממצאי המחקר מעידים על התפתחות מקצועית מרשימה

כיתתית בגישת החקר. -ן ההיבטים השונים של מודעות, תפיסת החשיבות ויישום הוראה חוץהציפורים' מ

היבטים בין ה 7טבלה ב יםהמוצגתרומה משמעותית זו גם באה לידי ביטוי בקשרים החזקים והמובהקים 

כיתתית בתהליכי הל"ה -לשילוב למידה חוץ םבין מודעותהשונים של התפתחותם המקצועית של המורים: 

במודל שלושת הרכיבים )שיעור הכנה, פעילות חוץ כיתתית  הפעילות החוץ כיתתיתויישום  םמודעותין לב

המורה של ת חיוביה גיש , ולביןילותשילוב מיומנויות חקר בפעיישום של הומודעות הושיעור מעקב(, ולבין 

 . (p=0.001***, בהתאמה, r=0.87 ,r=0.92, r= 0.83 ,r= 0.70) ביחס לסביבה

המעידים על התרומה המשמעותית של התכנית על המורים ועל  החיובייםניתן להסביר את הממצאים 

 כיתתית-למידה המשלבת למידה חוץשל תכנית 'חקר הציפורים': הייחודיים במאפיינים  תלמידיהם

מפתחת מודעות לטבע ההמבוססת על גילוי תופעות וחקירתן ו ,חקר מדעיהמעודד  כמרחב למידה פעילה,

מטעם מקצועיים ל ידי מדריכים משתתפים בתכנית עליווי המורים הבמסגרת של זאת כל ושימורו. 

  התכנית.

כאשר המורים מזהים ש השמצא( Carrier,2009) קאריירמחקרה של הלימה עם בממצא זה נמצא 

 נםכיתתית, הדבר משפיע על ביטחו-למידה חוץמהלך ההתנסות בהתלהבות והתרגשות אצל התלמידים ב

בטבע סביבת לימוד יעילה להוראת  וגורם להם לראות ,שלהם בהוראה מסוגלות העצמיתי לגבי ההעצמ

 שיעורים כאלה באופן עצמאי.  המשיך ולקייםכוונתם לבכך מוגברות המוטיבציה שלהם ו .יםהמדע

 

 מגבלות המחקר 5.5

אחר לענות על השאלון שהתנדבו ללמדעים מורים  35רק השתתפו במחקר אוכלוסיית המחקר:  •

פנייה של מפתחות התכנית דרך לאחר ו א בכנס הציפורים שהתקיים במאי השנה, פנייה אישית

לא כל המורים נענו, אולי , . עם זאתלכלל המורים העוסקים בחקר ציפורים הדואר האלקטרוני

 .ויתכן שלא מספיק מייצגת לכן אוכלוסיית המחקר הייתה קטנה. בשל אורכו

 גלל אותן סיבות.בשרואיינו היה קטן מהמתוכנן ( 4)מורים הגם מספר 
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 .דקות לפחות 15-נבנה שאלון שנדרש להקדיש לו ככדי שהמחקר יהיה מקיף אורך השאלון:  •

 רבו לענות על השאלון בטענה שהוא ארוך מדי עבורם. יס תאישישקיבלו פנייה כמה מורים 

 

 יישומיות המלצות 5.6

 החינוכי:לשדה יישומיות המלצות 

ומשמעותית למורים  לאור ממצאי המחקר אפשר לומר כי תרומת תכנית 'חקר ציפורים' הינה רבה

 בתכנית: מעורביםמורי מדע וטכנולוגיה האת . להלן כמה תובנות שיכולות לשמש המעורבים בה

-: השיעור המקדים, הפעילות החוץשלושת רכיביו , עליקולארירבצע את המודל הקוהמשיך לל •

 כיתתי-ילות החוץהפעיעדי את ן מקסימלי פבאועל מנת להשיג  - ית עצמה והשיעור העוקבכיתת

 :לאור הנימוקים הבאים

-וודאות ואיתחושת חוסר הבאופן משמעותי את כיתתית מצמצמת -לפני הפעילות החוץ ההכנה •

 מטרת הפעילות. החטאה שלללהתנהגויות לא רצויות מצד התלמידים ו עלולה להובילידיעה שה

 .כיתתית-להציב לתלמידים יעדים ממוקדים וספציפיים בכדי לרתום אותם ללמידה חוץמומלץ  •

המשכיות רצף וולתת לתלמיד הרגשה של בשיעור העוקב לסכם את הפעילות בכיתה  מומלץ •

 לפעילות.

 ,בכלל ,ובתוכניות סביבתיות ,בפרט, ליווי המורים בתכנית 'חקר הציפורים'מומלץ להמשיך ב •

 .ולהתמדה בהם הכרחי להטמעת היעדים שלהצעד כ

 

 : המלצות למחקרי המשך

 ותוכניות' ציפורים חקר' התכנית מחקר נוספים לחקירת כיווני זה פותח מחקר, המחקרי במישור •

 .יותר רחבה אוכלוסייה עם אחרות כיתתיות-חוץ הוראה למידה

המסוגלות שלו תשפיע  / ההוראה שלוכישורי  מעניין יהיה לחקור האם תפיסת המורה את מיומנותו / •

 .התפתחותו המקצועיתעל על העברת התכנית ובעקבותיה 

והאם  מלכתחילה, מעניין גם לבדוק מי הם המורים המשתתפים בתכנית מבחינת זיקתם הסביבתית •

 על העברת התכנית  יש לכך השפעה

אחרות היה שוני בליווי . במילים השלם בתכנית יישמו את כלל שלבי החקר השתתפולא כל המורים ש •

השוני הזה האם  . מעניין לחקורבמיומנויות החקר שנלמדוכך גם ובעקבות  ,שניתן למורים בתכנית

  .קשור למורה עצמו או למדריך המלווה אותובהעברת מיומנויות החקר הנלמדות בתכנית 
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 ביבליוגרפיה .6

מיזם מתקוונים טכנולוגיה מעצבת משמעות.  – 2020(. למידה משמעותית 2013)' , רותם, א'אבני, ע
learning-content/uploads/2013/09/deeper-http://ianethics.com/wp-אוחזר מתוך: . לאתיקה

f.pd-AI-2020 

ירושלים: משרד החינוך, התרבות  .כיתתית-הוראה בסביבת הלימוד החוץ. (1996) ג'גרטל,  נ',  אוריון,

אוחזר מתוך:  האגף לתכניות לימודים, והספורט
-8A95-47E3-CBE6-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F9FBDE8

1DA9F21F5960/50557/mavo.pdf 

 . אוחזר מתוך:למידה משמעותית בלימודי מדע וטכנולוגיה ביסודי .(2015אייזק, א' )

-B093-41AD-9393-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9D8CB243
5319E81F7C4C/200050/5.pdf\ 

הוראה ולמידה בסביבות  .(2015רייש, ק' )ו שובל, ח'-פורטוגלי ,הדר, א'-עץ, שחק, א', וייס, ד'-ודר ,בכר, י'
 משרד החינוך. אוחזר מתוך:ירושלים:  .מגוונות מחוץ לכותלי הגן והכיתה

-A08F-432E-8DF1-://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5649125Fhttp
45E76EA5961C/204165/NetivimSvivotMeguvanot.pdf 

http://stwww.weizmann.ac.il/g-, אוחזר מתוך חושבים על השערת המחקר .(2011בן דוד, ע' )
earth/thinking_strategy1/10m.pdf 

 מרכזתל אביב:  ,33, אאוריקה .מהתיאוריה למעשה –.תהליך החקר המדעי בכיתה (2012' )בן דוד, ע
 אביב. אוחזר מתוך-המורים הארצי למורי המדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים, אוניברסיטת תל

docs03.pdf-content/uploads/2015/02/newspaper33-https://www.matar.tau.ac.il/wp 

התכנית הלאומית למגוון א' ספריאל, -(. חינוך והעלאת מודעות הציבור. ב2010ע' ) גבריאלי, י', ופלדמן,
( המשרד להגנת הסביבה מחלקת הפרסומים. אוחזר מתוך 256-237)עמ'  בישראל הביולוגי

-http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0501
p0600/p0540.pdf 

אוחזר  .22-20, עמ' 2014, 52 ,ביטאון מכון מופת  ?מה אפשר לעשות :למידה משמעותית(. 2014) 'הרפז, י
 /learning/meaningful_learning-and-http://yoramharpaz.com/articles/teachingמתוך: 

 .. טבעון: המכללה האקדמית לחינוך, אורניםמחקר חינוכי הלכה למעשה(. 2010)וליצקר, מ' 

למידה ליצירת סביבה תומכת למידה. בתוך ר' לזרוביץ והופשטיין, -(. גיוון בדרכי הוראה2005וליצקר, מ' )
(. חיפה: הטכניון, המחלקה להוראת 85-106)עמ'  )מדע וטכנולוגיה בחברה( אוגדן מוט"ב )עורכים(, א'

הטכנולוגיה והמדעים, ורחובות: מכון ויצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים, ירושלים: משרד 
 האגף לתכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי –החינוך 

למידה והערכה -התוויית דרך לשיטות הוראה -(. תיאוריית "האינטליגנציות המרובות" 2003, מ' )וליצקר
. ירושלים: משרד 107-94, 2חוזר הפיקוח על מוט"ב )מדע וטכנולוגיה בחברה(,  חלופיות במוט"ב.

  .החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית

 . אוחזר מתוךמס"ע(. למידה בדרך החקר אתגר מתמשך, 2006הר, ע' )וז
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1397: 

מסקר מודעות סביבתית, נכונות -חינוך סביבתי בתנועות הנוער(.  2011יעבץ, ב', גולדמן, ד' ופאר, ש' )
המשרד להגנת הסביבה.  רכי עבודה בארגונים אלה בנושא הסביבתי.לפעילות סביבתית והמלצות לד

http://ianethics.com/wp-content/uploads/2013/09/deeper-learning-2020-AI-.pdf
http://ianethics.com/wp-content/uploads/2013/09/deeper-learning-2020-AI-.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F9FBDE8-CBE6-47E3-8A95-1DA9F21F5960/50557/mavo.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F9FBDE8-CBE6-47E3-8A95-1DA9F21F5960/50557/mavo.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9D8CB243-9393-41AD-B093-5319E81F7C4C/200050/5.pdf/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9D8CB243-9393-41AD-B093-5319E81F7C4C/200050/5.pdf/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9D8CB243-9393-41AD-B093-5319E81F7C4C/200050/5.pdf/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9D8CB243-9393-41AD-B093-5319E81F7C4C/200050/5.pdf/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5649125F-8DF1-432E-A08F-45E76EA5961C/204165/NetivimSvivotMeguvanot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5649125F-8DF1-432E-A08F-45E76EA5961C/204165/NetivimSvivotMeguvanot.pdf
http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/thinking_strategy1/10m.pdf
http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/thinking_strategy1/10m.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper33-docs03.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0501-p0600/p0540.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0501-p0600/p0540.pdf
http://yoramharpaz.com/articles/teaching-and-learning/meaningful_learning/
http://yoramharpaz.com/articles/teaching-and-learning/meaningful_learning/
http://yoramharpaz.com/articles/teaching-and-learning/meaningful_learning/
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1397
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 (. אוחזר מתוך202-8המדען הראשי. מחקר )

R0400/R0302.pdf-http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0301 

 . אוחזר מתוךייצוגים חזותיים (.)ח"ת' ש, כהנא
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EBj6F2jWKVYJ:portal.macam.

e.aspx%3Fimage%3Dfile%26id%3D3994+&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=ilac.il/DbImag 

(. הטמעת למידה בגישת החקר בלימודי מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות 2015כהן, ש' )
אוניברסיטת תל אביב.  .34, (5201 פברואר) אאוריקה,תשע"ג. -הביניים בשנות הלימודים תשע"ב

content/uploads/2015/02/newspaper34-https://www.matar.tau.ac.il/wp-אוחזר מתוך 
docs06.pdf 

. תל כסביבת למידה חוץ כיתתית -הערכת התכנית: הכשרת הגן הלאומי (. 2002חן, ה' ונבו, ד' )-שדה-כץ
 אביב.-אביב: אוניברסיטת תל

ללמוד, להבין, לדעת: מסע בנתיבי בתוך צ' ליבמן )עורכת(,  .קונסטרוקטיביזם בחינוך (2013).צ' ליבמן, 
אוחזר  .אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת-(. תל13-52עמ' ) ההוראה הקונסטרוקטיביסטית

   http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9455  מתוך

לא מה שחשבתם...  -(. חקר ציפורים 2016חן, ה', ליפשיץ, ש', כהן, ש' ולשם, י' )-שדה-לוריא, י', כץ
)יוני  אאוריקה,לימודי מדע וטכנולוגי. הזדמנות מרתקת לשילוב למידת חקר ולמידה שיתופית ב

 אוחזר מתוך. אביב, המחלקה לזואולוגיה החברה להגנת הטבע-. אוניברסיטת תל39(, 2016

-content/uploads/2016/08/07-https://www.matar.tau.ac.il/wp
-%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94

1.pdf-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D 

סימנריון. תל אביב: עבודת  . עירוני טבע בפרויקט עשייה במהלך לסביבה גישה שינוי(. 2007ליפשיץ, י' )
 www.yardbirdsil.info/article/shlomit/shlomit_3.docמכללת סימינר הקיבוצים. אוחזר מתוך: 

(. מיזם 'ספירת ציפורי הבר בשיתוף הציבור' כאמצעי 2015, מ' )ליפשיץ, י', לשם, י', ברנע, ע', רוזנבוים
, אוחזר מתוך 53, גליון חיות וחברהחינוכי לשמירה על המגוון הביולוגי,  

http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/Animals53_Lifshitz_etal%D7%9E%D7%:
90%D7%9E%D7%A8%20%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7

%D7%A8%D7%94%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2053%20%D7%91
%A0%D7%95%D7%91%202015.pdf 

פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל ותרומתה לסביבה, (. 2009ר' ) וחקלאי, א', אנג'ל, ד', אלון, י', לשם,
נגב  . מכון ירושלים לחקר ישראל, משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבהלתיירות לחינוך ולמחקר

הגליל, משרד התיירות החברה להגנת הטבע המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון 
 http://www.jiis.org.il/.upload/ziporpituch.pdf :ואוניברסיטת תל אביב. אוחזר מתוך

יעים על יכולתם של מורי מדע וטכנולוגיה בבתי ספר יסודיים לשלב את (. גורמים המשפ2017מדין, י' )
כיתתית במערך ההוראה. עבודת גמר. מכון ויצמן למדע. אוחזר מתוך: -סביבת הלימוד החוץ

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/?p=174 

(. הוראת המדעים בישראל: מגמות, אתגרים ומנופים לשינוי. מכון הנרייטה 2013) 'ורוזן, ד ' קן, עאי-מני
https://www.szold.org.il/wp-אוחזר מתוך  .סאלד: המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות

8.pdf-/uploads/2016/09/Madaycontent 

מסגרת לתכנית לימודים "מדע וטכנולוגיה בחברה" מוט"ב לחטיבה . (2007) 'ואפרתי, ר 'איקן, ע-מני
 .משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודיםירושלים: העליונה. 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0301-R0400/R0302.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EBj6F2jWKVYJ:portal.macam.ac.il/DbImage.aspx%3Fimage%3Dfile%26id%3D3994+&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EBj6F2jWKVYJ:portal.macam.ac.il/DbImage.aspx%3Fimage%3Dfile%26id%3D3994+&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper34-docs06.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper34-docs06.pdf
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9455
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/07-%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-1.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/07-%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-1.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/07-%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-1.pdf
http://www.yardbirdsil.info/article/shlomit/shlomit_3.doc
http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/Animals53_Lifshitz_etal%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%20%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2053%20%D7%A0%D7%95%D7%91%202015.pdf
http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/Animals53_Lifshitz_etal%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%20%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2053%20%D7%A0%D7%95%D7%91%202015.pdf
http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/Animals53_Lifshitz_etal%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%20%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2053%20%D7%A0%D7%95%D7%91%202015.pdf
http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/Animals53_Lifshitz_etal%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%20%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2053%20%D7%A0%D7%95%D7%91%202015.pdf
http://www.jiis.org.il/.upload/ziporpituch.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/?p=174
https://www.szold.org.il/wp-content/uploads/2016/09/Maday-8.pdf
https://www.szold.org.il/wp-content/uploads/2016/09/Maday-8.pdf
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כיתתית בלימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר -החוץדגם הוראה ללמידה בסביבת הלימוד (. 2015ש' ) מזור,
. אוניברסיטת תל אביב מרכז  בית הספר לחינוך המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, למדע מרכז היסודי

מורים ארצי למורי המדע והטכנולוגיה, משרד החינוך המנהל למדע וטכנולוגיה פיקוח על מדע 
שליט, תל אביב: מרכז -י טכנולוגי ע"ש עמוס דהוטכנולוגיה, מל"ם המרכז הישראלי לחינוך מדע
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 נספחים .7

 : השאלוןא'נספח 

 שאלון למורה

 

 חקר הציפורים שלום, תכניתלמורה המשתתף/ ת ב

 

חקר הציפורים בה את/ה  תכניתתואר שני להוראת המדעים, אני מבצעת מחקר בנוגע לבמסגרת לימודי 

 משתתף/ת.

 מילוי השאלון להלן ייארך לא יותר מרבע שעה. מודה לך מראש על זמנך היקר. 

גם הערותיך חשובות, ציין/י אותן בבקשה  -אנא קרא/י את כל החלקים של השאלון וענה/י על כל השאלות
. 
 

אני מודה לך על נכונותך למלא שאלון זה ולסייע לי בביצוע המחקר. השאלון הינו אנונימי והמידע  

 שייאסף באמצעותו מיועד לצורכי המחקר בלבד. 

 

 מודה מראש על שיתוף הפעולה.
                                סיהאם סקר                                                                                        

 

 

 חלק א: נתוני רקע

 הקף/י בעיגול את התשובה המתאימה ו/או השלם/י את החסר.

 

 מין: זכר / נקבה. •

 שפת אם: א. עברית    ב. ערבית    ג. רוסית     ד. אחר: ___________ •

 מלמד/ת בבית ספר: א. יסודי   ב. חט"ב. •

 ותק בהוראה: ________________ •

 תפקיד בבית הספר: מורה למדעים/ רכז למדעים. אחר: ______________ •

 חקר הציפורים______ תכניתמספר שעות הלימוד שלך בכיתה/ שכבה המשתתפת ב •

 כיצד נחשפת לתכנית חקר ציפורים?  •

 א. השתתפתי בהשתלמות  ב. השתתפתי ביום עיון  ג. השתתפתי בכנס המסכם 

 ה בתכנית/ד. נחשפתי לתכנית ממורה שהשתלם

 האם השתתפת בהשתלמות בנושא "חקר הציפורים": כן / לא.  •

 אם כן, מתי: א. לפני שנה  ב. לפני שנתיים  ג. לפני שלוש שנים.

 אני עוסק/ת בהוראת חקר הציפורים" מזה שנה / שנתיים / שלוש שנים / ארבע שנים. •
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 חלק ב: 

ת/ה מסכים/ה עם הנאמר בו,  בעקבות השתתפות סמן/י לגבי כל אחד מההיגדים המוצגים להלן עד כמה א

מציינת "השפיעה ותרמה  1לחקר הציפורים וזאת על פני סולם של חמש דרגות, כאשר דרגה  תכניתב

מציין לא רלוונטי(. כמו כן הנך מוזמנ/ת  9לא השפיעה ולא תרמה", )מספר מציינת " 5" ודרגה מאוד

 להוסיף בהערות בעמודה השמאלית.

כיצד 
 השפיעה

תכנית "חקר 
 הציפורים" 
 על תלמידי:

השפיעה 
ותרמה 

 מאוד

השפיעה 
 ותרמה

השפיעה 
ותרמה 
ברמה 
 בינונית

השפיעה 
ותרמה 

 מעט

לא 
השפיעה 

ולא 
 תרמה

לא 
 רלוונטי

 הערות:

פיתוח  .1
מיומנויות 

למידה 
בסביבה 

 כיתתית-חוץ

5 4 3 2 1 9  

. הקניית 2
מיומנויות 

חשיבה 
 מסדר גבוה

5 4 3 2 1 9  

ביסוס . 3
מיומנויות 
: חקר מדעי
 א. תצפית

5 4 3 2 1 9  

. ב. שאילת 4
 שאלות

5 4 3 2 1 9  

. ג. השערת 5
 השערות

5 4 3 2 1 9  

.  ד. איסוף 6
 מידע

5 4 3 2 1 9  

. ה. ייצוג 7
 מידע

5 4 3 2 1 9  

. ו. הסקת 8
 מסקנות

5 4 3 2 1 9  
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 חלק ג: 

כיצד השפיעה 
תכנית "חקר 
 הציפורים" 
 עלי כמורה?

השפיעה 
ותרמה 

 מאוד

השפיעה 
 ותרמה

השפיעה 
ותרמה 
ברמה 
 בינונית

השפיעה 
ותרמה 

 מעט

לא 
השפיעה 

ולא 
 תרמה

לא 
 רלוונטי

 הערות:

. המודעות 9
שלי לחשיבות 
שיעור ההכנה 

לפני פעילות 
 כיתתית-חוץ

5 4 3 2 1 9  

. ביצוע 10
שיעור הכנה 
בכיתה לפני 
 -פעילות חוץ

 כיתתית 

5 4 3 2 1 9  

. המודעות 11
שלי לחשיבות 

שיעור עוקב 
ברצף הלימודי 
לאחר פעילות 

 כיתתית-חוץ

5 4 3 2 1 9  

. ביצוע 12
שיעור עוקב 

ברצף הלימודי 
לאחר פעילות 

 כיתתית -חוץ

5 4 3 2 1 9  

. קבלת 13
כלים לביצוע 

-חוץ למידה
כיתתית 
בשיעורי 
 המדעים

5 4 3 2 1 9  

. .הוראת 14
תהליך  חקר 
מדעי על כל 

 שלביו 

5 4 3 2 1 9  

. שינוי 15
העמדות שלי 
 ביחס לסביבה

5 4 3 2 1 9  

. שינוי 16
בעשייה 

הסביבתית 
 שלי

5 4 3 2 1 9  

. האופן שבו 17
אני מעביר/ה 

את הפעילויות 

5 4 3 2 1 9  
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כיצד השפיעה 
תכנית "חקר 
 הציפורים" 
 עלי כמורה?

השפיעה 
ותרמה 

 מאוד

השפיעה 
 ותרמה

השפיעה 
ותרמה 
ברמה 
 בינונית

השפיעה 
ותרמה 

 מעט

לא 
השפיעה 

ולא 
 תרמה

לא 
 רלוונטי

 הערות:

-החוץ
כיתתיות 
בשיעורי 
 המדעים

החשיבות  18
בעיני של 
התנסות 

ישירה של 
תלמידים 
בסביבה 

בלימודי מדע 
 וטכנולוגיה                                 

5 4 3 2 1 9  

. המודעות  19
שלי שהלמידה 

החוץ 
סביבתית 

מהווה תנאי 
מהותי  

בתהליך  
הלמידה 

המשמעותית 
במקצוע מדע 

 וטכנולוגיה

5 4 3 2 1 9  

. המודעות 20
שלי שמרחב 

הזרות של 
הלומדים 

 בסביבת לימוד
כיתתית -חוץ

יצומצם 
באמצעות 

 הכנה מקדימה

5 4 3 2 1 9  

. המודעות 21
שלי לחשיבות 
לבצע בכיתה 
את  תהליכי 

עיבוד הנתונים 
לצורך הסקת 

 מסקנות

5 4 3 2 1 9  

. המודעות 22
שלי לחשיבות 
לבצע בכיתה 
את תהליכי 

יצירת הכללות 

5 4 3 2 1 9  



44 
 

כיצד השפיעה 
תכנית "חקר 
 הציפורים" 
 עלי כמורה?

השפיעה 
ותרמה 

 מאוד

השפיעה 
 ותרמה

השפיעה 
ותרמה 
ברמה 
 בינונית

השפיעה 
ותרמה 

 מעט

לא 
השפיעה 

ולא 
 תרמה

לא 
 רלוונטי

 הערות:

לצורך הסקת 
 מסקנות

. עמדותיי 23
ותפיסותיי 

לגבי תהליך 
ההוראה 
והלמידה 

 בדרך החקר

5 4 3 2 1 9  

. שינוי 24
בדרכי 

 -ההוראה
 -למידה

 הערכה שלי

5 4 3 2 1 9  

. פיתוח 25
תרבות החקר 
בשיעורי מדע 

וטכנולוגיה 
 שלי

5 4 3 2 1 9  

. פיתוח 26
חשיבה 

יצירתית 
וביקורתית 
כדרך חיים 

 בשיעורים שלי

5 4 3 2 1 9  

.התייחסותי 27
 לערכי הטבע

5 4 3 2 1 9  

. נכונותי 28
לתרום למען 

 הסביבה

5 4 3 2 1 9  

 

 חקר הציפורים גם למורים אחרים? ____________________ תכנית. האם היית ממליץ/ה על 30

ההדרכה במחוז, האם תמשיך/י לשלב . אם בשנה הבאה לא יינתן יותר  ליווי על ידי מנחות התכנית או 31
 את התכנית בהוראה? __________

חקר הציפורים מבחינתך כמורה? נא לפרט ולהביא  תכנית. מהי התרומה המשמעותית ביותר מ32
 דוגמאות:_____________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 חקר ציפורים בהוראה?  פרט/ י___________ תכנית. האם היית משנה משהו בדרך שילוב 33

___________________________________________________________________ 

 . הערות והארות נוספות:34
________________________________________________________________ 
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 : מהימנות פנימית של השאלון )אלפא קרונבך(8ב': טבלה  נספח

מספר 
 קטגוריה

אלפא 
 קרונבך

1 0.949 

2 0.924 

3 0.891 

4 0.742 

5 0.938 

6 0.757 
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 ראיוןמדריך ל:  ג'נספח 

 

 שאלות הכנה )חימום(

 ספרי לי על עצמך .1

 חקר הציפורים?  תכניתאיך הגעת ל .2

 

 שאלות הרחבה

 חקר הציפורים על התלמידים.  תכניתתארי את השפעת  .3

האם את חשה שהאופן שבו את מעבירה את התהליך משפיע על עמדות התלמידים ביחס לסביבה?   .4

 אם כן , תני דוגמה?

 חקר הציפורים עליך כמורה.  תכניתתארי את השפעת  .5

 האם חל אצלך שינוי ביחס אל הסביבה כתוצאה מהפרויקט הזה? אם כן מהו? .6

חקר הציפורים, אם כן מה  תכניתינוי בעשייה הסביבתית שלך כתוצאה מהאם חל אצלך ש .7

 השתנה? האם תוכלי לתת לי דוגמה?

)רפלקציה( האם היית מיישמת כיום את תכנית חקר הציפורים באופן שונה כדי להטמיע את   .8

 עקרונותיה?

 

 שאלות סגירה:

 הזו ? תכניתהאם גילית או ראית משהו חדש על עצמך במהלך ה .9

 היית ממליצה עליה לעוד מורים ? למההאם  .10

 ?תכניתמה היית משנה ב .11
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 ראיונותתמלול ה: 'דנספח 

 : ס.מ.1ראיון 

 שאלות הכנה )חימום(

 ספרי לי על עצמך .1

 שנים, מחנכת לכיתה ו בית ספר ....)צפון הארץ(,  7אני מורה למדעים כבר 

 חקר הציפורים?  תכניתאיך הגעת ל .2

 .תכניתספר אחר בצפון ספרה לי על החברה שלי המלמדת בבית 

 

 שאלות הרחבה:

 . בשונה ממה שעשית לפני?  תכניתתתארי לי ספציפית מה את עושה במסגרת ה .3

הדבר הכי מעניין שאנחנו יוצאים לתצפיות קבוע.. כשהתחלתי בפעם הראשונה לצאת לתצפיות, 

 זה היה בכלל לא קל.

 מאיזה בחינה, למי לא קל? .4

 י בעצמי לא זיהיתי ציפורים, זה לא היה עסק קל. אני פחדתי הרבה, אנ

 איך התגברת על זה? .5

המדריכה מאוד נעימה, היא עודדה כל הזמן "אל תדאגי..., בהתחלה כולן כך, את תראי כמה 

 תיהני מזה"

 מה מבחינת התלמידים? .6

 זה גם לא קל, זה מרחב חדש מבחינתם.

ה הם הולכים. והצגנו בפניהם יעדים אבל דאגנו להכין אותם כמו שצריך, הם ידעו לקראת מ

 ספציפיים וממוקדים, שבסוף גם מסכמים את הנעשה בכיתה. 

 תארי את השפעת תכנית חקר הציפורים על התלמידים.  .7

כמו שאמרתי, הם לומדים דרך תצפיות, משהו מסודר שלא חוו קודם. הם עוברים את שלבי 

יומנויות חברתיות וקוגניטיביות וכמובן החקר המדעי שהם אמורים בכיתה ו' וזה כרוך בהמון מ

 גם תקשוב. 

האם את חשה שהאופן שבו את מעבירה את התהליך משפיע על עמדות התלמידים ביחס   .8

 לסביבה?  אם כן , תני דוגמה?

בוודאי, אני נולדתי במשפחה שמטיילת הרבה בטבע, נהנית מכל דבר ואין פלא שאני עשיתי את 

 ם. מה שעשיתי והגעתי ללמד מדעי

 תארי את השפעת תכנית חקר הציפורים עליך כמורה. .9

כיתתיים, שצריך להכין את התלמידים בכמה -חוץ אני כיום יודעת יותר על התהליך של שיעורים

, תכניתהיבטים, לשים להם יעדים ואחרי התצפית, לסגור את השיעור בכיתה ולסכם אותו. לפני ה

ואני יותר יודעת שאסור לוותר על זה. יש לזה  לא עשיתי את זה כך. היום אני מצליחה יותר.

 השלכות יפות.

 ? תכניתהאם את עושה את זה גם בשיעורים אחרים שלא קשורים ל .10

 כן, בוודאי. כשלומדים ורואים שזה יותר טוב אז עושים את זה בשכבות אחרות. 

 האם חל אצלך שינוי ביחס אל הסביבה כתוצאה מהפרויקט הזה? .11

אהבה )חיוך( אבל זה בוודאי מוסיף כי ההתעסקות בטבע זה משהו ממכר. אני והסביבה סיפור 

 כיום כל ציוץ קטן עושה לי משהו )לא שזה לא היה קודם.(
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אני גם מלמדת את ילדי הקטנים, והם התחילו להתעסק בזה, בנינו ביחד משטחי האכלה בשביל 

 הציפורים וזה פשוט כיף. 

חקר הציפורים, אם כן מה  תכניתך כתוצאה מהאם חל אצלך שינוי בעשייה הסביבתית של .12

 השתנה? 

או לא. אבל נגיד בעניין של בניית משטחי  תכניתיש לי את זה, לא יודעת אם זה בא בעקבות ה

 ההאכלה לציפורים, זה בטוח בעקבות זה. 

 

 האם היית מיישמת כיום את תכנית חקר הציפורים באופן שונה כדי להטמיע את עקרונותיה?  .13

 .10רת לזה, אני מרוצה והכל אני מחוב

 

 שאלות סגירה:

 הזו ? תכניתהאם גילית או ראית משהו חדש על עצמך במהלך ה .14

 אני מוכנה לשינויים, כדאי לנסות. 

 האם היית ממליצה עליה לעוד מורים ? למה .15

 בוודאי. זה ממש כדאי, עבור התלמידים ועבור המורה עצמו. 

 ?תכניתמה היית משנה ב .16

 שזה יסתדר לקיים את ההדרכה בסמסטר ראשון, כדי להספיק לסיים את התהליך יותר מהר. 

 

 

 : א.מ.2ראיון 

 שאלות הכנה )חימום(

 ספרי לי מה את מלמדת, או איזו עבודה חינוכית את עושה? כמה  שנים?, היכן ?. 1

 שנה בבית ספר יסודי 20מלמדת מדעים 

 חקר הציפורים? תכניתאיך הגעת ל. 2

 דרך מדריכה מהמכון הביולוגי  

 . בשונה ממה שעשית לפני?  תכניתתתארי לי ספציפית מה את עושה במסגרת ה. 3

 הרבה תצפיות בסביבה הקרובה ,הסתמכות על תוצאות ומסקנות משנים קודמים והשוואה ביניהם

 הרחבת התכנית לתלמידים מצטיינים 

 דים.תארי את השפעת תכנית חקר הציפורים על התלמי. 4

התעניינות בנושא החקר גבר כתוצאה מהתצפיות והתוצאות הבלתי צפויות התלמידים מפגינים הרבה 

 סקרנות ,יש שיפור במיומנויות החקר ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה

האם את חשה שהאופן שבו את מעבירה את התהליך משפיע על עמדות התלמידים ביחס לסביבה?  . 5

 אם כן , תני דוגמה?
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ש השפעה על עמדות התלמידים כאשר עושים השוואה בין עבודות חקר של שנים שקדמו ורואים כן י

שהאדם משפיע על הימצאות מס גבוה או קטן של ציפורים ,התלמידים מרגישים מחויבות להתנהג אחרת 

 ולעודד אנשים אחרים להתנהג חיובי כלפי הסביבה

  ה.תארי את השפעת תכנית חקר הציפורים עליך כמור. 6

השפעה חיובית בהחלט בכל אשר סוגי הלמידה ושיטות ההוראה למידה. לא רק בשכבת החקר אלא זה 

 משליך על העבודה שלך בכלל. 

 האם חל אצלך שינוי ביחס אל הסביבה כתוצאה מהפרויקט הזה? אם כן מהו?. 7

וד גורמים אם זה כן , גיליתי עוד גורמים משפיעים לחיוב או לשלילה על הסביבה והדבר גרם לשתף ע

 במעגל פנים בית ספרי או הקהילתי

חקר הציפורים, אם כן מה השתנה?  תכניתהאם חל אצלך שינוי בעשייה הסביבתית שלך כתוצאה מ. 8

 האם תוכלי לתת לי דוגמה?

 לאמץ עוד תכניות סביבתיות ,להרחיב את חקר הציפורים לקבוצת תלמידי אמירים משכבה ה

 ם את תכנית חקר הציפורים באופן שונה כדי להטמיע את עקרונותיה?האם היית מיישמת כיו. 9

 , הכוונה שאני מרוצה ואני רואה תוצאות טובות בקבוצה החוקרת.תכניתלדעתי חשבו טוב על ה

 הזו ? תכניתהאם גילית או ראית משהו חדש על עצמך במהלך ה. 10

 יותר התעניינות וכיוון בנושא החקר

 האם היית ממליצה עליה לעוד מורים ? למה . 11

 כן ממליצה לעוד מורים כי התכנית מאד חווייתית ומסקרנת עבור תלמידים ומורים

 ? תכניתמה היית משנה ב. 12

 להוסיף עוד הדרכות מבחוץ כהעשרה

 

 : ס.ח.3ראיון 

 ספרי לי מה את מלמדת, או איזו עבודה חינוכית את עושה? כמה  שנים?, היכן ? .1

 שנים , עוספיא 5עים , מורת מקצוע, מד

 חקר הציפורים?  תכניתאיך הגעת ל .2

 המלצת מדריכה במכון הביולוגי

 . בשונה ממה שעשית לפני?  תכניתתתארי לי ספציפית מה את עושה במסגרת ה .3

זו התלמידים מקבלים שיעור הטרמה שמעבירה מדריכה מהמכון הביולוגי, אחר כך יוצאים  תכניתב

לתצפית פליאה שבה הם רק צופים ומנסים להכיר מיני ציפורים שנמצאים בסביבתם, אחר כך מתחילים 

את התצפיות עם תיעוד לגורמים הביוטיים והגורמים האביוטיים , אחרי שעורכים את כל התצפיות 
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ת כחודש וחצי עד חודשיים מנסים התלמידים יחד עם המדריכה לנסח שאלת חקר ומכאן שנמשכו

 מתחילים לבצע את כל שלבי החקר.

 . תארי את השפעת תכנית חקר הציפורים על התלמידים .4

כיתתית מה שנותן -חוץ במסגרת תכנית חקר הציפורים התלמידים חשופים יותר ללמידה

יתה ולערוך תצפיות ובכך הם מיומנים יותר להקשבה, להם יותר הזדמנויות לצאת מחוץ לכ

תיעוד, שימוש בכלים כמו משקפת ומגדירים וזה לפי סדר מסוים. אוספים מידע מהסביבה 

 ומארגנים אותו בטבלה או בגרף בשלב מתקדם של החקר.

 איזה סדר התכוונת? .5

 לכל הקבוצות.יש סדר ביציאה לתצפית: הכנה ואז יוצאים ולאחר מכן עושים סיכום בכיתה 

 

 כיתתיים שאינם במסגרת התכנית?-חוץ האם הסדר הזה מחייב אותך בשיעורים .6

 כן, אני משתדלת לעשות זאת נכון. 

האם את חשה שהאופן שבו את מעבירה את התהליך משפיע על עמדות התלמידים ביחס  .7

 לסביבה?  אם כן , תני דוגמה?

מצפה להם ואז הם נרתמים יותר וגם התלמידים  כן, למשל הסדר שדברנו עליו, התלמידים יודעים מה

 ערניים יותר לעניין מגוון המינים שנמצא באזור ואיך אפשר לשמור עליו.

  תארי את השפעת תכנית חקר הציפורים עליך כמורה. .8

כיתתית, ככל שהמורה חשוף -חוץ זו היום אני רואה חשיבות רבה ללמידה תכניתאחרי ההתנסות שלי ב

ג זה הוא מטמיע יותר את מיומנויות החקר אצל הלומדים, ומיישם אותן בצורה יותר יותר ללמידה מסו

 כיתתיות בשיעורים שלו .-חוץ נכונה, ויודע לשלב פעילויות

 האם חל אצלך שינוי ביחס אל הסביבה כתוצאה מהפרויקט הזה? אם כן מהו? .9

כן, היום אני מתעניינת יותר בציפורים, מנסה לעניין את התלמידים שלי ואת הסובבים אותי לשמור           

 על מיני הציפורים ולא לצוד אותם למטרות השונות.

חקר הציפורים, אם כן מה  תכניתהאם חל אצלך שינוי בעשייה הסביבתית שלך כתוצאה מ .10

 השתנה? האם תוכלי לתת לי דוגמה?

 הסביר לאנשים על חשיבות השמירה על מגוון המיניםהדחף ל

האם היית מיישמת כיום את תכנית חקר הציפורים באופן שונה כדי להטמיע את   .11

 עקרונותיה?

 תלמידים בכל קבוצה(. 8הייתי מיישמת אותה בקבוצות קטנות ) לא יותר מ 

 הזו ? תכניתהאם גילית או ראית משהו חדש על עצמך במהלך ה .12

במיומנויות החקר ויכולה להפשיט אותן לתלמיד שיוכל לקלוט וליישם  שאני בקיאה •

 אותן.
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שאני מתעניינת יותר בציפורים והרבה פעמים מסקרן אותי להכיר את מיני הציפורים  •

 שאני רואה, נדידת הציפורים והרבה דברים שקשורים לעניין זה.

 האם היית ממליצה עליה לעוד מורים ? למה  .13

 נת ומהנה לתלמידים ובמהלכה הם רוכשים יותר את מיומנויות החקר.כן, היא יותר מעניי

 ?תכניתמה היית משנה ב .14

מספר התלמידים שיוצאים לתצפית יהיה קטן יותר ממה שהיה בשנים קודמות כדי שיתאפשר להם 

 ליהנות מזה ולבצע את התצפית על הצד הטוב ביותר.

 

 : א.ח.4ראיון 

 ה חינוכית את עושה? כמה  שנים?, היכן ?ספרי לי מה את מלמדת, או איזו עבוד .1

 שנים, דאליית אלכרמל 6מורה למדעים, 

 חקר הציפורים?  תכניתאיך הגעת ל .2

 מהמדריכה. תכניתמהסיורים במכון הביולוגי שהוא מרכז חקר צפרות ארצי וכך נחשפתי לתכנים של ה

 שאלות הרחבה:

 . בשונה ממה שעשית לפני?  תכניתתתארי לי ספציפית מה את עושה במסגרת ה .3

עזרה לי להוביל את התלמידים ולהדריך אותם בצורה מהנה ומעשירה בטבע, דבר לא  תכניתהמדריכה ב

 עשיתי קודם בתדירות הזו ובשיטתיות זו

 תארי את השפעת תכנית חקר הציפורים על התלמידים.  .4

אה ואחר כך יוצאים לתצפיות לדעתי ההשפעה מאוד חיובית ומורגשת, תלמידים שיוצאים לתצפית פלי

לומדים איך להתנהג מחוץ לכיתה, המיומנויות שבהם מתנסים מאוד חשובות וזה עוזר להם להפנים 

שבחקר אנו משתמשים בהרבה חושים, שואלים שאלות מתעניינים ובוחנים את התוצאות ומגיעים לרמות 

 חשיבה מסדר גבוה .

 

יך משפיע על עמדות התלמידים ביחס האם את חשה שהאופן שבו את מעבירה את התהל .5

 לסביבה?  אם כן , תני דוגמה?

מאוד לדעתי התלמידים לא פנויים להסתכל בסביבה הם כל הזמן מול המחשב והמסכים, ובחקר צפרות 

הם מקבלים הזדמנות לראות את הסביבה ולהתפעל ממנה, לחוש את הטבע ולהיות מודעים שישנם יצורים 

עם שמעתי הערות שאין ציפורים בסביבה ) לפני התצפית הראשונה( ולאחר מכן חיים בסביבה שלנו, לא פ

הם נדהמו לגלות שיש הרבה ציפורים ויצורים חיים אחרים, הרבה תלמידים מעירים ומראים שהם אפילו 

מחוייבים לסביבה) אחת התלמידות בקשה לכתוב מכתב לראש המועצה על מנת לדאוג לנקיון הסביבה 
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ליד בית הספר  ותלמידה אחרת יזמה יום לטיפוח הסיבה הקרובה לבה"ס( וזה מראה הטבעית שנמצאת 

 על מעורבות ואכפתיות .

 תארי את השפעת תכנית חקר הציפורים עליך כמורה.  .6

כיתתית נתפסת כאיום )הרבה מורות חושבות כך( אך כל מורה שמתנסה בלמידה מסוג זה -חוץ למידה

בתנאי שהיא יודעת ובחנה מה יש בסביבה ותכננה נכון את התהליך היא תרגיש את היתרון.. את היתרונות 

של למידה זו) זה יגרום לה ללמוד יותר טוב ולחשוב בצורה אחרת ומשפר את ההוראה ( ולכן לדעתי 

 פעת תהליך זה היא מאוד חיובית ומרעננת הן לתלמיד והן למורה הש

 האם חל אצלך שינוי ביחס אל הסביבה כתוצאה מהפרויקט הזה? אם כן מהו? .7

דבר ראשון זה גרם לי להיות יותר ערנית לסביבה, אני חושבת על הציפורים ומתעניינת בהם עושה תצפיות 

פור אני רואה והכי חשוב זה מדבק...)חחח( בעלי הילדים ליד הבית ובמהלך הטיולים מתעניינת איזה צי

 האחים כולם התחילו להתעניין בציפורים.

חקר הציפורים, אם כן מה  תכניתהאם חל אצלך שינוי בעשייה הסביבתית שלך כתוצאה מ .8

 השתנה? האם תוכלי לתת לי דוגמה?

לציפורים ולכן זה גרם לי רציתי לגרום להרבה אנשים להיות מעורבים ולהתחיל לשים לב לסביבה ו

להתנדב ולתת הרצאה ) בהתנדבות(בפני אנשים  על הנושא. אני מסבירה לאנשים על חשיבות הציפורים 

 בטבע וכיצד המצאות של מין מסוים של ציפורים מלמדת אותנו על הסביבה....

 יה?האם היית מיישמת כיום את תכנית חקר הציפורים באופן שונה כדי להטמיע את עקרונות  .9

כיתתית בכיתות ג' וד' על מנת לתת להם להיות מודעים לסביבה -חוץ הייתי יוצאות עם תלמידים ללמידה

 ולגרום להם לראות אותה בעין של חוקר, להתפעל מהתופעות ולשאול שאלות.

 הזו ? תכניתהאם גילית או ראית משהו חדש על עצמך במהלך ה .10

 שאני אוהבת טבע יותר משחשבתי על עצמי

 יית ממליצה עליה לעוד מורים ? למההאם ה .11

כן, כי אני חושבת שהמורים רגילים ללמד בכיתות ומתוך ספר ולכן הם מפספסים את החוויה הלימודית 

 וההזדמנות שניתן ללמוד בצורה אחרת וכיפית .

לדעתי מי שמעז ויוצא מהכיתה יחד עם התלמידים הוא מורה מעולה כי הוא מאתגר את עצמו ואת  

והוא מעיד על עצמו כמורה שמעורב ושהוא חלק מהמערכת האקולוגית והוא משפיע ומושפע  התלמידים

 ממנה  מקרב את התלמידים לטבע מאתגר אותם וגורם להם להיות מודעים לסביבה.

 ?תכניתמה היית משנה ב .12

את  מתאימה אותה לכל שכבת גיל ולא רק לתלמידי ו' כי ככל שנהיה בחוץ ונלמד מהטבע כך נלמד להעריך

 מה שסובב אותנו, להתאים את התכנים לכל שכבה.


