
שילוב חקר ציפורים       

  בלימודי מדע וטכנולוגיה

 ב"ביסודי ובחט
  ז"ל תשע"בשנה



 ...המייסדים

 וטכנולוגיהמדע ר לימודי "מפמ, שושי כהן' גב•

 לוריא ויהביתהדס כץ שדה חן : ומדריכות ארציות

 אביבתל אוניברסיטת והחברה להגנת הטבע , יוסי לשם' פרופ•

 ושלומית ליפשיץ ממרכז  

 הצפרות הישראלי

 



 ...הממשיכים

 ללימודי מדע וטכנולוגיה  ר "מפמ, ר אביבה בריינר"ד•

 אביבתל אוניברסיטת והחברה להגנת הטבע , יוסי לשם' פרופ•

 ברכה מיוסי לשם

https://drive.google.com/open?id=0B9X8sOOIOAMcT0tIY2x2bnJMMDA


 משתתפים בתכנית

 .'ט -'בחמורי מדע וטכנולוגיה ועתודה מדעית טכנולוגית -

 .מדריכים ומורים מובילים למדע וטכנולוגיה-

 ס הקשורים לפרויקטים של גופים שונים  "בתיה-
 העוסקים בהגנת הציפורים ושמירת טבע

ס המשתתפים בתוכנית הלאומית "ס ירוקים ובתי"בתי-

 המשולבת של חינוך לקיימות

 ,ספרבתי  250 -מ, מורים 330-השתלמו בתכנית כ
 והמגזרים  המחוזות מכל , יסודיים וחטיבות ביניים

 מורים ומדריכים נוספים נחשפו לתכנית 200
 במסגרת ימי עיון ואקדמיה ברשת



    ?למה לחקור ציפורים
 ?    מה ניתן לקדם? "רווח"מה ה



 הייחודיות שבתכנית 

 למידה מתוך סקרנות  
 והתלהבות שתגרום  

,  לחיבור לסביבה

התבוננות ותובנה  
 שתגרום  , סביבתית

 לרצון למעורבות
 .ולעשייה ירוקה



 

 . מודל לחקר בסביבההוא ציפורים חקר 
 

לתלמידי ישראל הזדמנות לאפשר " חקר ציפורים" תוכניתמטרת 

ייחודית לצאת לטבע ולחקור את אורחות החיים של הציפורים 

בכלים מדעיים ובסביבה  , ויחסי הגומלין שלהם עם הסביבה

 .מתוקשבת

 
 :בהוראת מדע וטכנולוגיהיעדים מרכזיים התכנית מקדמת 

 למידה בדרך החקר המדעי ופתרון בעיות1.

 כיתתית-למידה חוץ2.

 למידה שיתופית בסביבות מקוונות3.

 .להגנתהאכפתיות ורצון לפעול , פיתוח זיקה לסביבה4.
 

 מטרות ויעדים



 חקר מדעי בדגש חקר ציפוריםתכנית מרכיבי 

למידה   
וחקר  
 ציפורים

,  תצפית פליאה
 ,אפיון ציפור
התבוננות  
 סביבתית

למידה חוץ 
 כיתתית

תופעות  
מרכזיות בעולם  

 ,הציפורים

ביולוגיה של  
 ,  עופות

 ,מגוון ביולוגי

נדידת  
 הציפורים

 הוראת  

 חקר מדעי

תהליך החקר  
 ,המדעי

תצפית חקר  
 ,מדעית

עיבוד תופעות  
וחקר נתונים  

לניסוח שאלות  
 חקר טובות

כלים לאיסוף  
,  נתוני חקר

דרכים לעיבוד  
 ,הנתונים

הפקת משמעות  
 מתוצאות החקר

למידה  
 שיתופית

רמות שיתופיות  
 :שונות

,  כיתה חוקרת
שיתוף בין 

 ,  ס"בתי

שילוב מיזמים  
מזמני חקר  

שיתופי  
בתחומים  
 מובילים

עשייה  
סביבתית  

 מקיימת

חינוך לשמירת  
,  טבע וקיימות

הגנת הציפורים  
 מנזקי אדם

השבת ציפורים  
:  לאדם ולטבע
,  גינה מזמינה

,  תחנות האכלה
 תיבות קינון

  -"מדע אזרחי"
שילוב האזרחים  
בסקרים ועשייה  

 סביבתית

 
שילוב כלים 
דיגיטאליים  

 שיתופיים
 

סביבות  
:    מתוקשבות

Google 
Moodle    
Skype 

 סלולרי חכם

 יישומים נוספים

 ס והמחוז"ביה, אסטרטגיות לשילוב מרכיבי התוכנית ברמת הכיתה



 

 ונובעים נושאי החקר קרובים לליבם של התלמידים 1.
 .גילומסקרנות לסביבה ומתופעות שהם     

 על פי מסמך האב', ט-'חהחקר משתלב בתכנית ההוראה בכיתות 2.

 מיומנויות התצפית נעשה בהדרגה מהתבוננות סביבתית פיתוח 3.
 .ותצפיות פתוחות לתצפיות ממוקדות      

  ,צפייה בסרטון, סיור תופעות: לחקר מגווניםהגירויים 4.
 .בסיס נתונים ועוד, מרכז צפרותבסיור , מאמר מומחה    

 , "כיתתיחקר " במסגרתעבודת החקר נעשית בצוות תלמידים או 5.
 .בשילוב כלים דיגיטאליים ושיתופיים      

 למידה והבנה משמעותית החקר מסייע לתלמידים לפתח תהליך 6.
 .של רעיונות מרכזיים במדעים      

 , המקומית והמחוזיתיוזמות לחקר ציפורים ברמה פיתוח 7.
 מקומייםבשילוב מרכזי צפרות ומומחים       

 

 בבתי הספרהתכנית בהפעלת דגשים 



 חקר ציפורים במחוזותהטמעת תכנית 

 :מטרות
יצירת מנהיגות מובילה מחוזית בעלת הכשרה מקצועית  . 1

להרחבה והעמקה של שילוב חקר בסביבה ביישום  , מתאימה

 .היעדים המרכזיים בהוראת המקצוע

 

הרחבת מעגל בתי הספר הנחשפים לתכנית ומשלבים  . 2

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

 

שילוב  : יצירת תשתית מקצועית מקומית לחקר בסביבה. 3

מרכזים  )גופים ומומחים מקומיים בהפעלת התכנית 

את ז"(. מדע אזרחי"מיזמי , מיזמי שמירת טבע, זואולוגיים
 !נעשה בעזרתכם

 



 
 ב"חט -למסמך האב המורחב להוראת מדע וטכנולוגיהחיבור 

מערכות  –' כיתה ח

 אקולוגיות

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/Av_meshulav_hatab.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/Av_meshulav_hatab.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/Av_meshulav_hatab.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/Av_meshulav_hatab.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/Av_meshulav_hatab.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/Av_meshulav_hatab.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/Av_meshulav_hatab.doc


,  רבייה והתפתחות –' כיתה ח

 תקשורת



 הלמידה וההוראה של התכניתמשאבי 



 
 ציפורים באתר מדע וטכנולוגיה  חקר דף 

 <מקצועות הלימוד<נכנסים לאתר המזכירות הפדגוגית 
 חקר ציפורים<העשרה והרחבה תוכניות<מדע וטכנולוגיה

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


כתבה על התכנית  

בכתב העת  

 למורים אאוריקה

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


 מרחב שיתופי 
 לחקר ציפורים

 

 (ניתן להגיע דרך הקלדה בגוגל)

 לחצו

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


מרחב כלי עזר  

 לתהליכי חקר ציפורים

  ב"ליסודי וחט -משאבים לחקר ציפורים ספריית 

 עברית-ציפוריםמגוון דפי תצפית ואיסוף נתונים לחקר תיקיית 

 العربيةתיקיית מגוון דפי תצפית ואיסוף נתונים לחקר ציפורים 

לתלמיד   -תלקיט חקר מדעי דיגיטאלי שיתופי: לחטיבת ביניים

  (וערביתעברית )

 לתלמיד   -ציפורים מצגת מלווה מהלך חקר : ליסודי

  הודעות מורים לכיתותפורום 

http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=938
http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=938
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=36425
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=36425
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=36425
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=36425
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=36425
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=36425
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=36425
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36413
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36413
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36413
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36413
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36413
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36416
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36416
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/url/view.php?id=36419
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36422
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36422
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36422
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36422
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36422
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36422
http://online.lms.education.gov.il/mod/folder/view.php?id=36422
http://online.lms.education.gov.il/mod/forum/view.php?id=36401
http://online.lms.education.gov.il/mod/forum/view.php?id=36401


 ב"וחטליסודי  -משאבים לחקר ציפורים ספריית 
 

 לחצו

http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=16137
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=16137
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=16137
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=16137
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=16137
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=16137
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=16137
http://online.lms.education.gov.il/mod/tab/view.php?id=16137


 

,  מטבע הדברים)מאמרי מומחה המתאימים לתלמידים 

 (פורטל הצפרות הישראלי ועוד



 :  עזר ללימוד תחום החקרחומרי 
 התנהגויות ציפורים

 ארבעה תחומי חקר ציפורים

http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=13988
http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=13988
http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=13988
http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=13988
http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=13988


 

 : חומרי עזר ללימוד תחום החקר
 ציפוריםהתנהגויות 

 

http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=13988
http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=13988
http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=13988
http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=13988
http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=13988


 בנושאי חקר ציפורים  " אקדמיה ברשת"הרצאות 
 ב"וחטליסודי 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/Online Academy/lectures_2016_2017.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/Online Academy/lectures_2016_2017.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/Online Academy/lectures_2016_2017.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/Online Academy/lectures_2016_2017.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/Online Academy/lectures_2016_2017.pdf


 ז"בתשעפעילויות העשרה והרחבה ארציות 

 מקום שעות מועד הגורם האחראי שם האירוע

יום העיון השנתי 

 לצפרות 37 -ה

מרכז הצפרות  

 הישראלי

'  יום ב

26.12.16 

9.00-

16.00 

אוניברסיטת  

 תל אביב

בדגש  עיון  יום

למידה חוץ  

 כיתתית

הפיקוח על מדע 

וטכנולוגיה בשיתוף  

מרכז הצפרות  

 הישראלי

'  יום ג

24.1.17 

13.00-

17.30 

לטרון במרכז  

 השריון

כנס מסכם 

חקר  תוכנית

 ציפורים

הפיקוח על מדע 

וטכנולוגיה בשיתוף  

מרכז הצפרות  

 הישראלי

'  יום ג

9.5.17 

13.00-

18.00 

המרכז החינוכי 

 ברמת הנדיב

 הרצאות לתלמידים ומורים 3-4יתקיימו  -הרצאות אקדמיה ברשת

 :לפי הפירוט הבא, ימי עיון וכנסים



כנס מסכם חקר ציפורים 
 ו"תשע, 4.4.16



 אייל ברטוב/ ישראל  ציפורי : צפייה בסרטון
eY7http://www.youtube.com/watch?v=HywErHHr 

http://www.youtube.com/watch?v=HywErHHr7eY
http://www.youtube.com/watch?v=HywErHHr7eY
http://www.youtube.com/watch?v=HywErHHr7eY


 "האיש שלימד אותי לעוף"

https://www.youtube.com/watch?v=k2WvIDgCHlA
https://www.youtube.com/watch?v=k2WvIDgCHlA
https://www.youtube.com/watch?v=k2WvIDgCHlA

