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  דבר פתח

מחקר ההערכה לקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה נערך במסגרת שורת מחקרי הערכה 

 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך התרבות שעורך מכון סאלד

מחקרי הערכה אלה נועדו לשמש את האגף לקראת פיתוחן של תכניות לימודים . והספורט

  .חדשות

המחקר הנוכחי נועד לבחון את היקף ואופי השימוש בתכנית הלימודים בגיאוגרפיה לחטיבה 

, קר ללמוד על עמדות מורים כלפי הוראת גיאוגרפיהמלבד זאת נועד המח). ו"תשל(העליונה 

וכן ללמוד על עמדות ודעות של , דעותיהם לגבי מעמד המקצוע וייחודו והוראתו במגזרים שונים

, הנתונים נאספו באמצעות ראיונות אישיים וקבוצתיים. תלמידים בנוגע להוראת המקצוע

  .יב- יא ו ,ימידיהם בכיתות במחקר השתתפו מורים ותל. שאלונים וביקורים בבתי ספר

את המחקר . המחקר הוזמן ומומן על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים  במשרד החינוך

 הנאוו' גב: עם חבריה נמנוו ,ליוותה ועדת היגוי  מטעם האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

 –ר רות רז "ד, ף תכנים סגנית מנהלת האגף ומנהלת ג–ר צופיה יועד "ד,  מנהלת האגף–סגן 

 מרכזת מחקרי הערכה –ר נעה אבולעפיה "ד, )ג"עד שנת תשס(מנהלת מחלקת מחקר והערכה 

 מפקחת – זיוה מימוני' גב,   מרכזת אשכול רוח וחברה באגף–חנה אדן ' גב, )ג"משנת תשס(באגף 

 אחראי –  חטיבר עומר" ד,ר גיאוגרפיה" מפמ– דליה פניג' גב, תחום מולדת חברה ואזרחות באגף

דגנית ' גבו גיאוגרפיה במגזר הערבי ומעריך בכיר לבחינות בגרות בגיאוגרפיה למגזר הערבי

  . מדריכה ארצית לגיאוגרפיה– שרייבר

אני מבקשת להודות לחברי ועדת ההיגוי שליוו את המחקר על שיתוף הפעולה ועל עזרתם בכל 

דים על שיתוף הפעולה המלא ועל הפתיחות כמו כן שלוחה תודתי  הרבה למורים ולתלמי.  הנדרש

לבסוף אני מבקשת להודות מקרב לב לעוזרות המחקר שסייעו במחקר . שגילו בכל הנוגע למחקר

  .תמר אגמון' נוימן וגב-פנינה ויין' גב, נעה דיאמונד' גב, רונית כהן' גב: זה

  

  יעקב- אורית בנדס
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 תקציר
  

 בנוגע  בחטיבה העליונהתלמידיםמ וממוריםסוף מידע  הכוללת של מחקר זה הייתה לאהמטרה

פיתוח לסייע לאגף לתכנון והמידע נועד ל.  והפעלתה תכניה– לתכנית הלימודים בגיאוגרפיה

 146במחקר השתתפו . מקצוע זהבתכנית לימודים חדשה במשרד החינוך לפתח תכניות לימודים 

   .יב-  תלמידים בכיתות יא148- תלמידים בכיתה י ו179מהם ,  תלמידים327-מורים ו

  

  מטרות הוראת הגיאוגרפיה והשגתן בעיני מורים ותלמידים. א

יב - ותלמידי כיתות יא, שגתן ולפי מידת החשיבותן התבקשו לדרג את המטרות לפי מידת המורים

המורים וגם התלמידים הבחינו בין מטרות מתחום הידע . שגההתבקשו לדרגן רק לפי רמת הה

 הוראת החשיבות הממוצעת שייחסו המורים למטרות מידת. הערכים מתחוםמטרות ל

 חשיבות גדולה יותר למטרות מתחום הידע על ייחסו והםהגיאוגרפיה הייתה רבה עד רבה מאוד 

    .פני מטרות מתחום הערכים

  

 עד רבה ואת מידת כבינוניתשל מטרות הוראת הגיאוגרפיה שגה  העריכו את מידת הההמורים

 . מטרות מתחום הערכיםשלות מתחום הידע הגיאוגרפי כגבוהה מרמת ההשגה ההשגה של מטר

 זו דיווחו כי הם לומדים בקבוצה מן התלמידים 92%-מאחר שלמעלה מ(יב - תלמידי כיתות יאגם

 את מידת ההשגה של העריכו)  יחידות ניתן להגדיר את מסגרת הלימוד כמגמה5במסלול של 

ואף ,  מזו של הערכת המוריםנמוכהאם כי במידה , ת עד רבהמטרות הוראת הגיאוגרפיה כבינוני

 מרמת ההשגה של כגבוהההם העריכו את מידת ההשגה של מטרות מתחום הידע הגיאוגרפי 

  . מטרות מתחום הערכים

  

 במסגרת שיגן השתדלו להואףהמורים הזדהו במידה רבה מאוד עם חשיבות מטרות התכנית 

 33%-נמצא פער ממוצע של כ). עיניהםהמדויק לא עמדו לנגד אף שמטרות אלה בניסוחן (ההוראה 

.  במידה רבה או רבה מאודשגתה הלביןבין ייחוס חשיבות רבה או רבה מאוד למטרה מסוימת 

 להשגה בא לידי ביטוי חשיבותנמצא הפער הגדול ביותר בין שבהן המטרות , להערכת המורים

 הפיזית והאנושית הקרובה והרחוקה ויבת לסבהפרטטיפוח המודעות לאחריות : בתחום הערכי

פיתוח ראייה וחשיבה : ובתחום הידע,  כבוד לאחרופיתוחתרבותית - והמודעות לשונות החברתית

  .מורכביםמרחבית מערכתית והבנה של מצבים 

  

רמתם הנמוכה של התלמידים בדרך כלל  המטרות הן שגתאי הל העיקריות הסיבותלדעת המורים 

 להוראת המוקצות יחסית לשעות ,במקצוע וכן העומס הרב של התכניתוחוסר העניין שלהם 

  .המקצוע

  
הערכת יתר או הערכת , לשני הכיוונים(המורים להערכת  בין הערכת התלמידים הממוצע הפער

 יותרות גכמושראו התלמידים שמעניין לציין כי המטרות . 10%- המטרות נופל מהשגתאת ) חסר

 כך – נתפסה בעיני התלמידים כמטרה ערכית 8מטרה ( הערכי משראו זאת המורים היו בתחום

 המודעות לאחריות הפרטים טיפוחהפער הבולט ביותר נגע למטרה של ). לפי ניתוח הגורמים
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 בעיניה במידה הפחותה ביותר ג זו הושמטרה.  הפיזית והאנושית הקרובה והרחוקהלסביבה

  ). 20%- כשלר הוא הפע(במידה הרבה ביותר בעיני התלמידים אך המורים 

  

   תכנית הלימודים והצעות לשינוייםהפעלת. ב

לעת ומקיימת  מעת מתעדכנתשלושה עשורים אולם היא כתכנית הלימודים עצמה עוצבה לפני 

כך אנו .  מבחינת המתודות מבחינת התכנים הןהן ,"זמננו- בתהגיאוגרפיה"הוראת עם דיאלוג 

נושאיים הזכירו המורים כשיקול הלימוד החבליים ו שיקולי הדעת בבחירת נושאי השביןרואים 

 מידת האקטואליות והרלוונטיות של נושא הלימוד ואת המידה שבה אפשר ללמדו אתמשמעותי 

  .תחומית-בין מבטמנקודת 

  

 ההוראה באמצעות לימוד סוגיות הניתנות למיון את למחצית המורים ציינו כי הם מעשירים קרוב

 שבחרויים של הסוגיות הלימודיות שמחוץ לתכנית הלימודים  העיקרהנושאים: כניםתלפי 

, ) מהמורים44%-כ(קרקע ומים , ) מהמורים52%- כ(לאומיים -ןבי/המורים היו היבטים גלובליים

 12%- כ(נושאים הנוגעים לישראל , ) מהמורים23%- כ( הקשורים למזרח התיכון נושאים

  ). מהמורים11%-כ(ופעות טבעיות ות)  מהמורים12%- כ( כלכלה וחברה נושאי, )מהמורים

   

 הכוללות פעולות חוץ בית ספריות מסוגים ייחודיות דיווחו גם על שפע מרשים של פעולות המורים

וולונטרי  עצמאי ּון של תכניות שיצרו המורים באופפיתוחים, אסטרטגיות למידה ייחודיות, שונים

מקביל ובנוסף לתכנית הלימודים  שנעשו כולם בוכיתתייםויוזמה של פרויקטים בית ספריים 

 הפירוט המלא של הסוגיות הלימודיות והפעולות הייחודיות אתבגוף המחקר הבאנו (הפורמלית 

  ). בתכנית החדשהלשלב אולי שאת מקצתן יהיה אפשר

  
הגיאוגרפיה של :  ספציפיים בכל יחידות הלימודלשינויים הצעות 400-  הגיאוגרפיה הציעו כמורי

השינויים המוצעים .  וגיאוגרפיה נושאית וחבליתהתיכוןאוגרפיה של המזרח הגי, ארץ ישראל

 בתוך יחידות הלימוד וכן הצעות לשינויים מבניים ונושאיםכללו הרחבה או צמצום של פרקים 

מכנה ואת היש לציין את המגוון הרב של ההצעות . היחידותונקודות מבט חדשות על נושאי 

 הלימוד ואת דרכי ההוראה ולקרב אותם אל המציאות אתרחב של רצון לעדכן המשותף ה

  .היומיומיהעכשווית גם בהיבטה הכללי וגם במובנה 

  
 למעט יחידת הלימוד , הקיימות בתכנית הלימודיםהלימוד ביקשו לשמר את יחידות  רביםמורים

ו מלבד זאת הציע. יחידות המליצו על הוספת נושאים חדשים לאותן ולעתים ,בגיאוגרפיה חבלית

,  באיכות הסביבהסוגיותהמורים לכלול במסגרת לימודי החובה נושאי לימוד נוספים כמו 

 הצורך בהקניית על וכן עמדו ,נושאים בגיאוגרפיה אנושית ומושגים בסיסיים בגיאוגרפיה

  . מיומנויות גיאוגרפיות לתלמידיהם

  
ממחצית תלמידי כך למשל יותר .  התלמידיםשל הלימוד זכו להתייחסויות קוטביות נושאי

קרוב לחמישית ציינו את מרבית ואילו , כאהוביםהמגמה ציינו את נושאי הגיאוגרפיה החבלית 

 דומה ציינו כמחצית מתלמידי י את נושאי באופן. הנושאים של היחידה החבלית כבלתי אהובים
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 ולעומת זאת , כנושא הלימוד האהוב עליהםהתיכוןיחידת הלימוד הגיאוגרפיה של המזרח 

  .  אהוביםכבלתיחמישית מהם ציינו את אותו מקבץ נושאים כ

  
תלמידי המגמה יותר ( הפיזית הגיאוגרפיה בעיקר בהרחבה של לימודי םמעונייני התלמידים

וכן היו רוצים ללמוד )  י יותר מתלמידי המגמהתלמידי(בהרחבת לימודי ארץ ישראל , )מתלמידי י

תלמידי י (לטיולים אפשרי אזורים שיהוו בהמשך יעד  בעיקר, על אזורים ומקומות נוספים בעולם

אפשרות להציע נושאים שלדעתם יש להוציא ניתנה  תלמידי המגמהל). יותר מתלמידי המגמה

 "גיאוגרפיה חבלית" הלימוד ציינו כי היו רוצים לצמצם את יחידת הםו ,מתכנית הלימודים

קרוב לשליש מן התלמידים לכל (כון ונושאים בגיאוגרפיה של המזרח התי) הוזכרו כל הנושאים(

הגיאוגרפיה של ארץ " ביחידתנים לצמצם חלק מן הנושאים יוכן היו מעוני) ההצעותאחת מן 

  ."ישראל

  
 שינויים ותוספות שבנוגע אליהם התבקשו המשתתפים להציע נושאי המחקר כללית של בבחינה

המורים מודעים .  לתלמידים מוריםבין שיש הרבה מן המשותף ראוי לציין ,בתכנית הלימודים

 את הצעותיהם ואולם הם משקפים בהירותיותר לאפשרויות הגלומות במקצוע ומנסחים ביתר 

 את רצונם וכן של המקצוע יסודיבמידה רבה גם את עניינם של התלמידים בהעמקה ובלימוד 

   .לעדכן ולחדש

  

  עמדות כלפי תכנית הלימודים . ג

 עמדות בשאלוני 25( בנוגע ללימודי הגיאוגרפיה שונותו עמדות  המורים והתלמידים הוצגבשאלוני

מורים נוסחו באופן דומה בשאלוני ה עמדות 8 . עמדות בשאלוני התלמידים16- והמורים 

  . של כל אחת מהעמדותהחשיבותהמשיבים התבקשו לדרג את מידת  .)תלמידיםהו

  
 במידה חשובה"ותר לבחירה של  ביהגבוההציון המשולב ( המורים בעיני  יותרהחשובותהעמדות 

 מעודכנת ולשקף את להיותהן שעל תכנית הלימודים ") מאוד במידה רבה חשובה"ו" רבה

 את הקניית מושגי היסוד להדגיש שיש , בשנים האחרונותהגיאוגרפיההתפתחות תחום 

  .  להוראה חווייתיתלחתור ושישהגיאוגרפיים 

  

 חשובה"הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של  ( ביותר בעיני רוב התלמידיםהחשובות העמדות

 ושיש  ארץ ישראלשל ללמוד על הגיאוגרפיה שיש הן )" במידה רבה מאודחשובה"ו"  רבהבמידה

  .  בסיורים לימודייםלהרבות

  

פניהם להמורים מייחסים חשיבות רבה יותר במידה ניכרת לעמדות שהוצגו   הסיוריםנושאמלבד 

הן תלמידים מיקמו את  הן מורים. מקנים לעמדות אלהדים שהתלמי לחשיבות בהשוואה

מורים במקום הראשון ותלמידים במקום ( תכנית הלימודים גבוה בסולם החשיבות שלהחדשנות 

  .  מיקמו את השילוב עם מקצועות אחרים במקום האחרון במדרג החשיבותוכן) השני
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   ובחירה בומעמד המקצוע. ד

, עכשווית, תחומית-ן בהיותה ביהגיאוגרפיתדה של הדיסציפלינה  שהמורים מעריכים את ייחואף

ועוד כהנה  נוגעת לכל אדם, מערכתיתבעלת יכולת לפתח ראייה , מרחיבת אופקים, מעשירה

 גבוה יחסית למקצועות בחירה המקצועפחות מחמישית המורים סבורים כי מעמד , וכהנה

 , למעמדם של מקצועות בחירה אחריםהדומ כי מעמדו של המקצוע יםסבורמהם כשליש , אחרים

 של הגיאוגרפיה נמוך יחסית למקצועות בחירה מעמדהואילו קרוב למחצית המורים סבורים כי 

  . אחרים

  
 משום שלגיאוגרפיה דימוי של מקצוע קל ראשיתתלמידים בוחרים במגמה ,  המוריםלדעת

המורים גם . שאי ההוראה בנויניםימעונ משום שהםהמאפשר הצלחה במבחני הבגרות ולצד זאת 

 העלאת המינון של הפעולות באמצעותיהיה למשוך תלמידים נוספים למגמה  אפשר סבורים כי

 את לשנות מורים מעטים ממליצים רק. העשרת התכנים והפיכת המקצוע ליישומי, החווייתיות

בלה  באמצעות העלאת סף הקהגיאוגרפיה כמקצוע נגיש לתלמידים דימויההתפתחות של כיוון 

  . וחיוב התלמידים במטלות נוספותלמגמה

  

 במגמת גיאוגרפיה ציינו בראש ובראשונה עניין בזמנו שנשאלו מה משך אותם לבחור התלמידים

יחד עם זאת ציינו קצת פחות .  מכן התייחסו לשיקול המעשילאחר בתחום הגיאוגרפיה ורק רב

 התלמידים מלימודי המגמה תציפיו . שלא מבחירתםבמגמה לומדיםמשליש התלמידים כי הם 

ציפיות .  ציפייה להישגכןציפייה לעניין והנאה ו,  כלליוידעשילבו ציפייה לרכישת ידע גיאוגרפי 

קרוב לשני .  במידה רבה או רבה מאוד, במגמההתלמידים יותר ממחצית מומשו בקרבאלה 

שנה במידה רבה או  שבעי רצון מלימודי הגיאוגרפיה ההםציינו כי אף מתלמידי המגמה  יםשליש

 למגמה נשענו מעט יותר על האהבה למקצוע להצטרפותוההמלצות למועמדים , רבה מאוד

תלמידי המגמה התייחסו מ ים כי פחות משני שלישלצייןיש (משנשענו על האפשרות להישג קל 

  ).לשאלה זו

  
  ההיבט הערכי. ה

מעלה בהם לימוד שערכיות השאלות בדבר ה לשאלה מתלמידי המגמה וכרבע מתלמידי י ענו כרבע

, מעמדות ופערים חברתיים:  לכלכלההנוגעות מוסריות שאלותל התייחסותשובותיהם . המקצוע

, )תלמידי המגמה מעט יותר מתלמידי י (ועודעוני בעולם , ניצול אוכלוסיית העולם השלישי

יהודים לערבים פער בין , יהוד הגלילי, ירידה מהארץ, הארץגבולות :  ציוניות ופוליטיותשאלות

תלמידי  ( הסביבהלאיכות שאלות הנוגעות ,) יותר מתלמידי יניכרתתלמידי המגמה במידה (ועוד 

תלמידי י מעט יותר  (יחסים בין מדינות, מלחמות ,) יותר מתלמידי יניכרתהמגמה במידה 

 אדם ויותזכ, כפייה מינית, שאלות הנוגעות לשוויון בין בני האדם:  אדםוזכויות) המגמהמתלמידי 

  ).רק תלמידי י(במדינות פונדמנטליסטיות ועוד 

  

 ללמוד הציעו התלמידים  הללוערכיותהשאלות ה לשאלה כיצד הם מציעים להתמודד עם בתשובה

לקיים רב שיח עם מורים ,  דיונים וסרטיםבאמצעותלהמחיש את הדילמות הערכיות : את הנושא

להזמין לבית הספר נציגים :  מעשית ורגשיתתמעורבו לגלות, ותלמידים מבתי ספר אחרים ועוד
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להיות , להציע דרכים לפתרון הבעיה, בפרויקטיםלהיות מעורבים , מתחום איכות הסביבה

שכל אחד יחיה עם ", לדיון  לפתוח את הנושאלא:  מן הבעיהלהתרחק או ,פעילים חברתית ועוד

הבדלים ניכרים בין תלמידי או נמצלא ( ועוד "תפקידיזה לא ", "אין דרך להתמודדות", "דעותיו

  ).המגמה לתלמידי י

  

  היבטים ייחודיים. ו

 מקניםהם שחשיבות שאלת ה בין מורים ממגזרים שונים בבולטים לא נמצאו הבדלים ככלל

ציינו  ,יותר ממורים בחינוך הערבי,  בחינוך היהודימורים. למטרות התכנית ולמידת השגתן

 לארץ ישראל ולעם השייכותוב לחזק את תחושת חשש להבין את התופעות במרחב ושחשוב

 בחינוך מורים ציינו,  ודרכי ההוראההגיאוגרפיהכלפי לימודי ספציפיות לעמדות אשר  .ישראל

 היסוד בגיאוגרפיה מושגי כי חשוב להדגיש את הקניית ,יותר ממורים בחינוך הערבי, היהודי

.  מנוף להזדהות עם העם והמדינהמשלשלימודי הגיאוגרפיה שעל ומיומנויות גיאוגרפיות וכן 

לימודי את להדגיש  כי חשוב ציינו ,יותר ממורים בחינוך היהודי,  בחינוך הערבימורים

  .  מידע גיאוגרפיותבמערכותאנושית ולכלול בלימודי הגיאוגרפיה התמחות הגיאוגרפיה ה

  

אליו היא מיועדת ש הזרם החינוכי לבין סתירה בין תכנית הלימודים בגיאוגרפיה יש אם לשאלה

 למגזר הערבי ראויה התייחסות בתכנית הם חשים שחסרה כי  הערבימהחינוךענו חמישה מורים 

היבט זה עלה . בעיקר בנושא ארץ ישראל,  החומר הנלמדעםהזדהות -מעורר תחושה של איוהדבר 

ם מן מוריה  שבה הציעו הלימוד בגיאוגרפיה של ארץ ישראליחידתשינויים בהוראת ל הגם בהצע

 מהחינוךמורה אחד . הפלשתינאיהיבט  הערבית בזיקה ללאוכלוסייההמגזר הערבי להתייחס 

 ומורה , הלימוד של ארץ ישראל אינה מעוררת הזדהות עם הארץיחידת שהוראת ציין הממלכתי

  . רגישות בנושא דת ומדעיוצרת שתכנית הלימודים צייןנוסף מהחינוך הממלכתי 

  
ושל  על השגה של מטרות מתחום הידע הגיאוגרפי דיווחו  הערביבחינוך  מגמת גיאוגרפיהתלמידי

פיתחו ש ציינו  הערביבחינוךהתלמידים .  יותר מתלמידים בחינוך היהודי,הערכיםמטרות מתחום 

- פיתחו מודעות לשונות חברתית, גיאוגרפיותרכשו מיומנויות , ראייה וחשיבה מרחבית מערכתית

 וכן היו פעילים בסביבתם והאנושית כלפי הסביבה הפיזית כבוד לאחר ואחריות, תרבותית

 תלמידים ,מלבד זאת. היהודי יותר מתלמידים במגמת גיאוגרפיה במגזר ,הקרובה והרחוקה

 , ללימודי המקצועהנוגעותהלומדים בחינוך הערבי ייחסו חשיבות רבה יותר לכלל העמדות 

 שלדעתו קיימת צייןלא יב -למידי יאאחד מתתלמיד אף . ודייחסית לתלמידים מן המגזר היה

 בקרב תלמידי י .הספראליו משתייך בית שסתירה בין הוראת הגיאוגרפיה לבין הזרם החינוכי 

,  ופחות נושאים מקומייםעולמיים ללמד נושאים שצריך דתי-ממלכתי הבחינוךציין תלמיד אחד 

מוד יותר על ישראל שיש ללכלומר , ההפוכה את הטענה טען  הממלכתיבחינוךותלמיד אחד 

  .ופחות על העולם
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  המלצות. ז

  :ת מתבקשות מממצאי המחקרצופר המלמס

אם תכנית הלימודים מכילה , האחד:  מספר היבטיםלתולית ככנהתה בנושא מטרות צלמהה. 1

יש להתייחס בהקשר זה (ע יש מקום להבהירו צומקה תומטרמדרג משלה הנוגע לחשיבות 

וה הושי, ההיבט השני מתייחס לצורך ביצירת כלי יישומי).  הלימודיםלביקורתו של שנל על תכנית

 ותכבורהמבעיקר אלו , ואשר יסייע בהגשמת מטרות התכנית, ימננטי מתכנית הלימודים אלקח

ית ינקה "יותנווכלס יםורהמט השלישי כולל את העלאת מודעותם של ביהה. ותחוהנגישות פר ותי

  .ף היעילות עמןתושיכי הדרולות בסביבתם אנמצהיה י גיאוגרפשאנו לטיותונלוהר" ךערה

  

חלקם יצרו . יות של הוראת הגיאוגרפיהונחיור הימבשם מהווים את המשאב העיקרי ירומה. 2

 מעידים על החשיבות הרבה שהם מייחסים בםורות ותייריצתכנים חדשים והתוו דרכי הוראה 

 תחוקוהל"מהותי זה של  ורךצת לכדי להיענו, מרלוכ. יווכשועכן מעודלכך שהלימוד יהיה 

יש לדאוג לכך שהתכנית תאזן , שאותו הם חולקים עם תלמידיהםך ורצ, תיכנהתשל " יםקרעיה

ים בכך במסגרת הוראת יניעונלמאישי  ם ומתחדשים ואף תאפשר ביטויעיבו קםטימנאלהיטב בין 

  . התכנית

    

 של תכנית" צהקהכני צר"הם של כירוצ לועמוד על טעמם ם לל המחקר מאפשרייצאממ. 3

 הלימודים החדשה להתחשב באוכלוסיית על תכנית, כך. הלימודים הבאה ולהתחשב בהם

דת חיל י שבנייה ואולי אף לשקול בחיוב, מהמגת הותיכל" עתקלנ"ההתלמידים החלשה יחסית 

במקביל זוהתה באמצעות . ת זווסייהלום את הצרכים הייחודיים של אוכל תשרית אופחללימוד 

שר הקמתוך . ותו של המרכיב הערכי ועל תכנית הלימודים להציע לכך מענה הולםזירכמ רחקמה

  .תן יהיה גם לקדם את האינטגרציה בין המגזרים השוניםניזה 

  

ת המחקר הניבה מידע רב לושא ליםידלמתהוהמורים ל ה שיקוהמעמ ות הרציניתענהיה, םויסל

ת הנוגעות לתכנית הלימודים תיווות מהאלבשדעותיהם של מורים ותלמידים ל וזרקה אור ע

 לצד תכנים פיזיים ואנושייםוד מעמיק של ימבלאה וורבהמורים ותלמידים הביעו עניין . הראויה

ציאות חיי ההווה ונגיעה בשאלות למור יבח, ותשנון בחדרצ, הקניית מיומנויות גיאוגרפיות

להישזר בתוך תכנית , אכהלעושים במיקולי ה שפיל, םליכוהיות עיונהם הציעו שפע של ר. ערכיות

  .ני מחשבה נוספיםווכיל הראהשלימודים חדשה או להעניק 
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  לפעולת ההערכהע רק: ןשוראפרק 

  

   ואמב
  

כונים עדה בר עאזומו " לאור בשנת תשלאהצייבה העליונה חט להפיגרם בגיאודיומילהתכנית 

ים  ברבפצות המוגיאוגרפיהבות רהבגות נלבחיות בנוגע בהנחי ויטיבדי י לובאר אשם ושינויים רבי

 חתונון ולפישל האגף לתכ" טרום תכנית "ההערכקטגורית המקצוע הגיאוגרפיה נכלל ב. מעת לעת

נותנת מענה הולם נה איובעיקר משום שהתכנית ישנה מאוד  , במשרד החינוךםדימותכניות לי

רכזי ות מעשר עםו שהתקיימ ת דיוניםבועקב, את זבדמל. עצוקצרכים המתפתחים של המל

 להציג אינו מצליח,  בתכנית הלימודיםגצומ אוהש יפכ, עי המקצוכשה והתחססה  התבמקצוע

בתכנית מוצג פיה ר הגיאוגנראה כי מקצועם זאת במקו. וםר של התחיבנה דעת כולל ונהמ

, שנל(חת אג גורת קחת תי ותאכמלן ופנסים באוכהמם יאשונ לשסף ימת כאוי הקםדימוילה

תכנים , אנשי ועדת התכנית להוראת הגיאוגרפיה בחטיבה העליונה עוסקים בגיבוש רציונל ).2002

מחקר ההערכה שיזם האגף לתכנון ולפיתוח תכניות ו, ומבנה להוראת המקצוע בחטיבה העליונה

לימודים המתפרסם בזאת מיועד להניח על שולחנה של הוועדה את חוות הדעת של מורים 

  .ד"ם העיקריים של תכנית הלימודים והוראתה כפי שיושמה בשנת תשסותלמידים בנוגע להיבטי

  

לימוד  היחידותת א הלכל, ההערכה קרמחך רנעה אליה זיקשב, ם בגיאוגרפיהדימולי התכנית

 "יתל חבהפיגיאוגר", "תיכוןהח ר המזיה שלרפהגיאוג", "ראלישץ ארל  שיהרפגוהגיא": האלה

רגה ד בההחלפוה" תיכוןהרח ז המלשיה גרפואיהג"ימוד  הלתידחמאחר שי. "ושאיתה נפיגרויאג"ו

  גםי המחקרפה בתשובות משתתללכנ, "ןויכוגרפיה של המזרח התאיגב לארשי "דומיביחידת הל

  .תושירי נשאלו עליה אשל אף ,ו זדלימות ידחות ליחסייתה

  

ת געוונ הותרייקהעת ילמות הד אקוראלפרוש לפני הם שיבקנו מכה אערר ההלמחקח תיכפ

 הימדקא ישנהקדמנו למחקר עם אשים חפתוראיונות בלו הדילמות ע. הגרפיואיהגוע קצלמ

. עצומקי ז ורכםורימודים ועם מניות ליכעם אנשי האגף לתכנון ופיתוח ת, ם הגיאוגרפיהוחתמ

, יו הרצםניכאה ולמבנה התרהוהרות טלמ, וגרפיהיאמקצוע הגל ות למעמדו שעדילמות אלה נוג

  ).1ע בנספח נות מופיסיכום הראיו(כיות ערת לושאלו מדיםולל תנוהקמיומנויות שיש לל

  

. הק מובשיאנו ןל פקצוע בעמוכ" ן ועכשיוכא "לשע צוכמק ם כיויה נתפסתוגרפהגיא ,שלא כבעבר

 יםקפשת מנםאי שדוליםג יי שינויכלתהה ושל כמהפ של" רהין הסעעב"את צמנ פיהרוגיאהג

 םמה: כגון ותלים בשאלבטתום מחלתם יהקרוב יםשנאוים ורמ. יםודימאם בתכנית הלולמב

נטיים למציאות וולר םימד הנושאים הנלםאה? עוצקמה תארושאים החשובים היום בהוהנ

צוע קמ  אתורקש לאם ה?ראהום בתכנית ההאלייטואק םהיבטיל  שיצון הרנויהמ הומ? שוויתכהע

של דה ייחו מהו, כןם א ."היפגרואגיול הכ"ם יו שההדמנ? ושינא הצדל? דעי המדאוגרפיה לציגה

" וריםחיב"לעסוק ב שי המכ דע? עוצקמהו הערך המוסף של המ? תירפגויאגה הנדיסציפליה

ס יתן גם בסי תים ויחד עם זאתויינהשת אשתבטא  תכנית וריצאיך ל? צועות אחריםלמק
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ר סחא הו אינך מעודכן בו םאש כמשהו ספיתוגרפיה תיאב שבו הגצ מכדי לא לבסס(ת ושכימלה

להיבטים ם היבטים קבועין יב ויצרהס יח ההו מ?ת המקצועראהו בדשלחך אי? )תשמעומ

   ?תתכניבם ניתמש

  

 רוחבל  את התלמידיםיאתב שיביתקטטר אתכניתר  ליצוכיצד אלהבשבטו תל הםניאיירוהמ

ת של שנמיו התמידת הודד עםתמלהד יצכ. בהלימודי החומסגרת לא רק בש וללמוד אותו עוצקמב

את רוה לש האפקטיביות תא ריבגהל ןתינאיך  ?קל צועקב כמש נחאשהובדה והע ועםמקצוע ה

? למדןלית במהי הדרך האפקטיוע צומקהראת ו להתרלוונטיו תוילמנויות כלואילו מי? המקצוע

 אתלשלב  ךיא? בשומחבתכנית טכנולוגיה ו קצועמ התצד לשלב את הוראיכ? במשולב וד אפרבנ

  ? וראת המקצועהט בנטרניהא

  

כנים עדתמ, עומקצה את" יםחי"ה וגרפיאיגכמה המורים ל דעלה נוספת שהועלתה הייתה שא

 םילעו היםטי את ההיבטים הפולילרטנל דיצוכם הא? ואתרבהום יחדש םנים יעדיפומוכנים לה

 ודמלי מתוללע יםויעש שיםגילויאוידאים הטיבה העםד דומתלהך אי ,פיהראוגי הגדלימומ

, יתמלכהמך נוחיה(ם ישונים ר מגזבהוראת המקצוע בקרבחודיים יי היםרכהצם מה ,אוגרפיהיהג

  .וגרפיהאת הגילבין הוראביניהם  האם קיימת סתירהו)  הערביוהחינוך יתד-יתכלממה

  

 וזמיי(ם י לימודותניתכח תולפין ונוכ לתףהאג עם אנשים הללו ובעקבות דיוני תוך השאלותמ

  .ןת להלטורפומהר המחק ותטר מחווסנ) חקרהמ

  
  רמחקהות רמט. א
  

יום בעיני מורים ורכזי מקצוע ועל יה כוגרפהגיאות החשובות בהוראת טרהמל  עודלמ ל:1 רהמט

  . לגבי השגתןורכזי המקצוע הערכת המורים 

  .םעלתה של תכנית הלימודיפה מדיווחי המורים ורכזי המקצוע עלד מולל: 2 רהמט

  .דיםומליה תכניקצוע בנוגע לת מזירכ ויםור משל תדע הותחו לעלעמוד : 3 רהמט

ן  ביגרפיהווע הגיאקצ ולמעמדו של מוודיח ליעוגבנמורים ורכזי מקצוע ת עו דעלד מולל: 4 רהמט

  . ודימהלת ועומקצ

 וכלפי הוראת המקצוע יםודימהלת תכניכלפי ע ומקצי הזורכ ריםמו התדועמ על דומלל: 5רה מט

  ).תודומתו, םיתכנ, תשוגי(

 ולדרכים שבהן רה במגמהי הבחיוקימלנע וגבנע מורים ורכזי מקצו לם שעתד  עלדמולל: 6 רהמט

  .פיהאוגרגית של מגמ" יצורר הוגהב"מות דע לוגובנ, חור בהבם ליוספ נלמידיםתן למשוך תני

 יתלכהממך נוחיב (דיהו הירזגבמ גרפיהויאגת ם ייחודיים של הוראטייב העלד מולל: 7ה טרמ

  .יהערבובמגזר ) דתי-יתכהממל נוךיחבו

 םימודילית הנונים של תכם שטייבהע לוגבנ םדימיתלת ודעות של דועמל  עודלמל: 8 רהמט

  .עוהמקצ ראתווה
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  ירטאותיע רק. ב
  
 ת של הדעבתחוםהנוכחי ר חקמה תא ןגעל דהועקע התיאורטי נהרל ש וז הרצק הירסק

  .ם תכניות הלימודיתועבאמצ חוםת הל שויטולביע גונה שר במיקעבפיה רגואיגה

  פית הגיאוגרגמהדיפר הותתחתפה

ה פיגרתו ניסתה הגיאועודיום שבאמצהמ )וראז האו(היה החבל  העשרים מאה היתחצ מעד

וגדרה  היתבלהחה ישהג). 2000,  אצל פורטוגליHartshorne, 1939 (נהליציפיסד כמהצע להגדיר את

, ות פיזיותנוכשל ת רחב ןוגומ כובתואגד ם המ כשלדרגל הוהחב: יתטלהטוה הגישל פי ע

 תםוזה מהשונה, תוהו זאת ובלהחי ופ אות שתמהילן הייחודי יוצר אתיתרבחו תוילכלכ, פוליטיות

  ).2000 , אצל פורטוגליChisholm, 1975(ב חחבלים אחרים במרל ש

  

ו בשל דומ לילוטטהל ב של החמהגידרפה ר אתהמיל ןוסיני נעשה 20-מאה ה היתחצ מאתקרל

; יהידרולוגה; יאומורפולוגיהג; היגוליאוג (תיפרגוים של המציאות הגיאנוש בטיםיד הרפנו בנבחנ

; יישובים; יהסילווכא; תעשייה; חקלאות; בעייםטבים שאמ; ותקרקע; ומח וחיצ; םילקא

 יכיםלתה לעין בקרה שכ, ימדע-יטי אנלתיוך לההפי רפוגהניתוח הגיא). ותרבותן טושל ;הורחבת

לתיאור , כמותי-עידמ יפ אוילעב הם םג, תונ סדרה של עקרו עוצבהליבבמק. ייםבחרומ םייתבסבי

  .חבחסים במריה

  

 ארמת) 2000(י גלטוורפ). spatial science" (יחבמר מדע "להיותם הפכה דהא יה שלרפוגיאהגם ג

 כגון, נושיתאפיה הוגריאג של הפייהוונלי לאציר רבס הקוסיפ שוםיק מותריאותי שלב לושי

ית רייאות"ב" פוליטיתת וכלכלה ואלקחל סחיב תדהמדינה המבוד"טינן ן ופ נריךי הישלבודתו עב

) Losch (שול של" םכזיי המרומותקהמת ייראותי"בו) Weber (של וובר" ותשיתעום היקמ

מן ן ובברו אלוששה יחברמ חיות של ניתויבטקייב אותטושי םע, )Christaller(ר טליסקרו

עוצמת : "אוגרפית בלשון ניוטוניתיג תואיצמ תראתמגלי טוור פיאמב שמהדוגה ךכ. הקיזיפה

ק חמרלפוך הס חבי וןדלגו תלכפמר לשרחב היא ביחס יבמו שהערים כל זוג האינטגרציה בין

אות ה הבנהש יםרש עךלהמב ססהתב השילוב ז). 216' עמ ,שם)" (וימתס מהקזחב (ןביניה דימפרה

דומה  בהציעו מתודה יעדמה םלועגיאוגרפית בתקופה זו בה הפלינייסצד הת אןגעישה ולמע

  .יהגלוכויפס והלככל, גיהוחברה כמו סוציולהי דעבמ ת נוספיםומקצועל ש לע- בנתלה

  

רי ומרת וצבוהשבו   נוסףמתוצ בליע לרהואתש תיפרוגיאהגה ה הפרדיגמבר ע70- ה תונשת ילתחב

ה ידמע המנולוגיתנופ-יתסטניומהה יהוגרפהגיא". מקום- יאו מקום  שלתההומניסטי היפרגוגה"

, טיביקבייוהאועי ד המבלמרח תזה-טינאבי והחד פעמי כיקטיביחב האישי הסומר האת

 היבלסב האדם ןי ביחלשת נורשופר ע תיאוציה לשהיק בתיותנכואייות ודולוגמתסתמך על ובה

, פורטוגלי(" םקומ "חדייהמח נבמו" רחבמ "דאחהמ טיביובייקשג האובאמצעות המרת המ

ם וג תיגם את ממד הרפלקסיה העצמ תללכו ית במרחבושאנ הותהגתנהה יייתה כהחה הנה ).2000

ה עדבססה ההתך  לכשךהמב. )1981, אירמ(ים  שונםדא יבנדי  יל עיתבנות המשונוחב המרת א
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 תויא הם בגדר פרשנויות אנושלא ,צמול עב החשל ותחיכרהות נוכת םינאל ב החיינפישמא

  . םניבחמוגרפיים ויא גב לחבליםהמרח את יחסים למציאות במטרה לחלקמי םיפרוגאיגש

  

 וםמק/סביבה/במרחבת יויחסה להתרחשותי התיודרנמ-טוספה הפיוגריאג ה,בא הלבבש

 רת אשוותרסת וובצול נותת שופעוית והשטרה וסינרגיה מתמי פניינמיקה דדי יכמעוצבות על

כאוטי רחב  מרילצי, כהוויכולת הניבוי הנמ הריהמהת ונתשהה ,כולות בגלל חוסר היציבותי

  ). 2000, ליגטופור(ם יי רלוונטתפחולכלות הקודמים הסת הניפו את אךהפולו

  

ת ראהו הבציע, פיהאוגרי הגםותחל שת יטתירה שנהה עלה קש מיתמודרנ-גישה הפוסטהשחר אמ

 היפרגהוראת הגיאו, מרלוכ, מעשמ-תיתר, "פני הקרקע" עיסוק בשליה טצנייור אהרפיוגיאהג

ן ענשהם חות האתרוהיסת תפ ליצור תמהיל של תקשמבא לוטית אכאה הת העמדא מאמצת הינא

בי ל מעציתם שיראלם התאב חרנבל והתמהי, יתעמדהו) יתשהאנו (תיסטינומ ההוגרפיהאהגי על

 דממה  לשילובךעל הדר(עות בחירתם של המורים צמאמת בימסו ידהמ ובםודימיהל תכניות

  ).1981 ,ריאמ ראוי גוולמנופנהד הממ הפוזטיביסטי עם

  

  )1992(י גרפואימית לחינוך גאונלבי הנהאמה

 תוצפיר תבהסלף ואש הדעמכ פירגואינוך גחי ליתומאלניבה י הוועדהידל דרת ע מוגוגרפיההגיא

 ת תכונותיהםכן א וארץ הרכדו פני עלתרחשים ומתפתחים מם הפי שכת וערואות ומעפות, אנשים

יות שלו לעתיד וברלוונטתחומי - בכך שהוא ביןרפיה מתייחדגוא הגיעקצומ. יםהשונמות והמקשל 

  .ותיבם לסבד האביןים שסהיח

  : אלהם פי הגרהגיאו וןעיבשהציגה הוועדה ם ירייקעה םיאושהנ

מערכות  ת אבטא מאוה. רפיהטוגקר השאנול וכם להבנת תבניות האקליי ונחים קומיה: םוקימ

 יגולה ר אשר יעשירו את המעב, גיאוגרפיותתורלחקי ציםהנחות יוטתשית והוסים הלוגיחהי

  " .מקום"של  קהמחמק הסהילתפ –" םוקימ"מ

; בע ותרבות טשלציה אינטגר; קוםמי :םומקג ושלמדיקטורים חיוניים ניא הששו דרוגה: וםמק

ג המוש. עותשמומ) של שינויותי בתר-ריוסטהיר שק הבתוך(הופעה ; יםמי מקוכוחות; דיותחויי

  . אחריםתמלין שלו עם מקומויחסי הגווגעות לאזור עצמו ולתוח תפיסות הניפ יצגימ" םמקו"

 היאקצינטראה ךם במהליחת משגשגים ומתפתמוקומשהדרך : ומותקך מבתון ליומ גסייח

  .סביבהל דםאהן יב שתיוגלוכפסי- תיתותרב-תזייפה

חברה , הכלכלשל ם ישגוזה במשר  בהקדריםמוגן ליומהגי ס יח):העותנ(ת ומוק מןי במליןו גסייח

  . ב"וכיו םימיילקאת נווסא, מהאדרעידות ,  יבשותתעונת ומכ םייזימידע וכן בהיבטים פו

  

. םיישאנום דימולימודים חבליים וליל  שובליש לע הצליהמי מית לחינוך גיאוגרפאונלבי הנהאמה

 ידים כקים ורחובקרולים ל חבבחירה ש )1: (אלה הם יםחבל התחירים בבלצהשיקולים המומ

 םגק חו וריבהף ִקרק בחירת החבלים לשעל. יםיבשתי או יםילאומ מוקד ד שלהלימו את לאזן

, ומימק: םדה שלההמיי נון בקוגתהחבלים להבחירת על ) 2. (דימלת ה עבורתעוממשת הינבחמ

ט בהיב, האנושיים, יםיפיז הםיבטיהנים בהם להיות מגוו עליוכן, בליולגובשתי י, ילאומ
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 לבטא רלוונטיות ת החבליםעל בחיר) 3. (ם שונים של פיתוחבטייהבתי וכערמה טהיב ב,ותיהתרב

 שלריותם חא תאעצב  לחבליםה רתיבחעל ) 4. (םועייצקמהוהפרטיים וריים בייים הצחל

ה סיהתפ לע, ללככ .ל הרמה הגלובליתומית אמק הרמה הןמ, ונותש ת ברמולפעולהמדים ולה

  .ינלאומילבין שיתוף פעולה ב) לאומיתלית ובח (ומיתקות מזהן  ביןזאך לרוהצקף את לש יתהחבל

  

ת שויג יוביט  ולהביא לידיבלי חסיסב לען עישלה, דהעווה היצמלך מכ, םשאייוהנם דימולי העל 

ות רכעמ, )םאקלין מערכות קרקע וכגו (ותזית פיורכע של מדומצה על ליממליה עדהוו. ונותש

 טגרציהאינ(רכות אינטגרטיביות ומע) רחסה ומרבוח תכותרומע תיואקל חן מערכותוכג(ות יושאנ

  ).טבעיות יות ומערכותשונא ותכרעמ לש

  

  רפיהגיאוגל הש" ותדולהגת לושאה"

הכתב  רובע 1יםאקיראמ ידי שלושה חוקרים לע וסחנוש יפכ,  של הגיאוגרפיהותולגד הותאלהש

  :ואלה השאלות. )2002( תורגמו ועובדו בידי מאיר ,"סמ טיייורק-יונ"המדעי של ה

  ?בשו חזהע ודמו הז מזהם ניות ולנופים להיות שווממק לרםגוה מ. 1

  ?םותייכאלומחוזות מם תחומי, ותבול ג יצירתדייל  עחביסי לארגון המרבס צורך יםקים הא. 2

  ?ים את המרחבתחממנו אצד יכ. 3

  ?חבמר ה פנילם עית נעעיונורמשאבים ו, םאדבני  ועדמ. 4

  ?ילות האנושיתות הפעבעקבץ אר הורכדסביבת האדם על פני ה תנתהש צדכי. 5

  ?תיואלורטיוה תוכהמידע והמערת גיוולונכטעת ופה לש הגיאוגרפיותת ושלכההן המ. 6

  ? ועל פני זמןםומק לםוקמ מיםנימאות ופגיעות משתיקע דומו דיצכ. 7

  ?םיביחר המרההסבבה והחשיל ם שייאופ םהמ. 8

ארגון , תיבחרמה תעל השונויטיות ולהפ וותתיברהח, הכלכליות, ותיתותרב הותפעהש ההןמ. 9

  ?תה ופגיעותהקיימאו, םדהא תסביב, חבמרעה בנות, רחבהמם ויחת, מרחבה

  

     הגיאוגרפיהאתורים ערכיים בהבטהי

, "כים הערנטולרחב מ"ב עלתה פוינ א,מרחבהום ד הא ביןהגומליןי סיחת בסקועה, הפיוגריאגה

 הוהוראת ,וב םיקלוהחו בחהמרהאדם אל המרחב ולא מבחינת התייחסות  בויצנת עבחילא מ

קצוע  מי כועןט) 2002 (שלהב. תלם ערכיוע תסבוש וחיזוק תפיגית מנרכי ומזעה דמ המאתחושפת 

מית  לאוזהותושת וח תחלפיתותר יבובים שחהו הרלוונטיים תוועמקצ הדאחהוא הגיאוגרפיה 

  . וז הגיוסת בוכי ערותהכרעייב צוב תכנית הלימודים מחיעולכן , דיםמוהל בבקר

  

 חושל םעלרם ומה ג?  וטריטוריההוסייכלוין אבקה י זעתדו תשהמעל וה הלכתחתפמתד יצכ

יה רטגוהק: זו חסות בזיקה לשאלהייתהת יורוגטקי תכיר שזמ שלהב? לוש אי המתיוס מץרשא

חבל ארץ ללא , כמו טופוגרפיה קשה המו במקוסייהאוכלת ה אותמקבעהות  תכונמכילהחת הא

ת וחשיב רחבלמחסת ימיות אתרים  המקדשהיוכלוסיא של התויתוברת תוונכת א אומוצ

                                                       
 Cutter, S. L., Golledge, R., & Grat, W. L. (2000). The big questions of Geography. The: ראו 1

Professional Geographer, 54 (3), 305-317.  
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, הוענת תאובטמהות נת תכוללוכאחרת ה יהרקטגוה). ירפוגנויק האדממה (יתאו דת תיתותרב

מניעות את  ןוה, ות נוחשהגיי ות לשינויים וכן דרכחייה ופתיכלוסואה ות שלמזיכמו סקרנות ו

 אףו, תנו שוותסיולוכ אןבי דלההב. ארצותו םיבחרמ ינ פלע לנועהאוכלוסייה לצאת ממקומה ו

  . תרל האחע ווריה אחת אטגש על קדגת ימש בואה, הנותנ הצות באוכלוסייובק- תת בין

  

 הוא ידגישר כלומ, ליתוריאטריטרינציה דוקטאינש במויש תושעשוי לע" הארץת הבא" לוךינח

אתרי  וא ףו נם לאתריייולט, "םישודק תומומק"ל יתוח יחס ד טיפ איקונוגרפיות בדרך שלתונותכ

ת גלובלית תחרותית אוציבמת ודדומתה כלי ותהמבקש להקנחינוך ,  זאתמתעול. ת גבורהמורש

של יות ולוגבטכנמוש י שיעשה וזמותיות נורסק ,תוות של פתיחוימניו מדיר יפתח תנהשתומ

וא הרצוי ה ליהמתהו הוצבקייה כאוכלוסלשרידות ה הקטגוריות חיוניות יתש. דמת מתקתרשוקת

יכה ר צברהח האםה, הלאשה תעלה שלהב אמית עשה המניבח המן. יתערכ הכרעה לשה וצאת

ה לחנך כשהיא צרי או תיסחרות ייגסי ובשל כך ליצור כיוש-רפיגקונויון האויכ את בניה לךחנל

 ףקתש תוזרכית הכרעה ע. בדן הזהות הפרטיקולרית שלהואב סתכןך להבכ ומהלפתיחות וזרי

  .עו המקצתארוהב

  

   2פיהרגואיגבהקיימת  םידו הלימיתכנתת וריקב

ך לאור (יהפגריאוהג אתורה ללתולהכ םידומי הלתכנית רותט למ)2000(ל שנך ער שוחיתנמסגרת ב

הקבוצה האחת מתייחסת לגיבוש . של מטרות ותבוצתי קש תבוכה הזיה) ימודת הלו שנלכ

רת ח האהבוצקה ו,יבהשרי חוכישח תוי ופותכללית יוללת מטרות ערכוכ איהו םדאכ דיהתלמ

  .מנויותמיוו ודסיי ושגל מה שרכהכוללת ע ווצמקה של הדעת הבנמל חסתיימת

  

-איית סוגית לגישור והדעותומ החויתת פאמדגישה לת ולכה  הלימודיםתכניתי ערכ הוםתחב

 על הגנלהם דא היותו שלרחא תא, םלועב יםרים שונ בין אזוקייםחברתי ה- השוויון הכלכלי

שר קהמחזקת את  גם תכניתה. תיתתרבו-ןיבה תונושיר ולהוקיר את ההכ לךרוהצת או, בהסביה

-ביה רמהווחלק לא כאה ת צרמי לאוהיאי רךתו מאת זהות ייחודית שלרציי ליקהזב תלדולמ

 ללתוכהתכנית ה היבורי החשבתחום פיתוח כיש. תרבותי פתוח-ח ביןי שימתהמקיות בותירת

 עלת  הסתמכותועצמ בעיקר בא,כולית-תביטיגרט אינהבישח של םוניים שטביהמקדמת 

שגים ל מוש ךרעה מעיצמל שהתכנית אינה ן שנמציירפי בתחום הידע הגיאוג. יתהחבלגמה הפרדי

 ולעומת זאת היא עוסקת, עת של המקצועד הבנהאת מ ינהירו היררכי אשרים באופן נהנב

ידע . ניםשות מקורומ עד יקתהפן קרעי המקצוע ש שלתדיוחוי היתויונמוימה תיינקה בבהרחבה

  . ות הלימודשנ לאורךי כרירח האורב יונה בז

  

 םדליואמץ מ לום יש כיכיור  התכנית וסבתאה חנהמת בליהחה ישגה ברבחי התק איצד מנלש

 ירתיציו בכרומ ידממ- את תהליכי הבניית החבל הגיאוגרפי כתהליך רב יםגישר מדאש ייםלבח

עיל פ שתתףמכדם אה ת אאהורו, םלייבגלוום ייממקו םימור גלכלוטגרציה של מינאהמקיים 

ערכת ממק לחכהן י פציפס עלת בחבל גיאוגרפי הפויתחברתה צבוק מחלקכ  המרחב הןיצובבע

                                                       
 .)2000(מבוסס על מאמרו של שנל  2
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קדם את ת ולזהות לאומית צרה ומתבדללך ינו מהחררחתשהלם ו מקשלדעתו י. למיתוע

 .ות תדירםנימשתם וביייצ יבלת, יםוחפת םליבח בתצמעת הילובלגה תואיצמה ם עתתמודדוהה

התכנית למושגי היסוד  לש, חסיתם יצומהמצ, ישאק הנו החלחירתף את בכפו לעציל משנ

 בתכנית הלימודים ללו לכ שנלץילממ תזא לבדמ. יסציפלינרית הדותכידל התרבים להגשודרה

יה בגיאוגרפ, וסביבה גרפיהאויבג, יטיתפול- ליתכה כליפרגאויגב תוואבמודי מבחטיבת הביניים לי

  ).םכיו מיםיי הקתהפיזי היאוגרפיגה ללימודי וסף בנאתז(ת ותיתרביה רפגואבגי ויןוסשל אוכל

  

 מאוחדת לבין מיתאולת והלז ךוניהח ןבי זוןיא חוסר םיימודלתכנית הב לנ שית מצאכרהעמה בר

: האל ם הודיםלימ הסרים בתכניתחהכותב הנושאים ה לדעת .אליווכבוד " אחר"הכרות עם יה

 םיער הפ אתרוצ ירגנונים אשובמנית מלעוהטית ילופ- תילככל הערכתמ התוגבשתהב קיףמן יוד

ת ויבעהו תוליאיורטטריהותיו וי משמע עלמילאודר הסה ותגבשתה ,יולם הראשון והשלישן העבי

  .םלועבתי ון התרבוה של הגיוהערכ והבנה ו,ת שהוא יוצרניואתה

  

   ותורקמ. ג
  

 באוקטובר 31-אוחזר ב). גל- בר' יתרגם לעברית (.)1992( יהוגרפאגיב ךחינולאומית נליב ההאמנה

   .http://www.oranim.ac.il/courses/geodata/geo_study/edu/124779/pdf - מ2006

, 4, וגרפיהא בגיםיפקוא. ודרנית המנושיתאוגרפיה היאיזם בגבפוזיטי וומניזםה). 1981(' א, אירמ

67-65 .  

 - מ2006 באוקטובר 31- אוחזר ב.של הגיאוגרפיה דולותגה שאלותה )2002 ('א, אירמ

http://www.oranim.ac.il/courses/geodata/geo_study/edu/124779/pdf. 
. הנדיסציפליהך תואל  סע מ:םדהא לה שוגרפיגיאה לעותר יים ולי מ1500). 2000(' י, ורטוגליפ

  .222-213, 16, רתקויבוה יוראית

ת התכנית להוראת די ועפנל רצאה ה. וחינוךיהן אקדמיביה וגרפהגיא ).2002(' י, להבש

  . בחטיבה העליונהיה אוגרפהגי

 ומטרות ערכים ,)עורכים(שנל ' יו הופמן' בתוך ע. ינוכ חירגאת כהוגרפיאיג). 2000(' י, נלש
  . סכר: אבן יהודה. בישראל הלימודים תובתכני
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  יהגלודומתו: שניפרק 

  

  רחקהמת לואש. א
  
  : םירומהמרכזיות בשאלוני הת לושא ההןה אל

ן אותיג משה אתה דמי זובאי? םכיוה ירפאוגגיהת רות המתאימות להוראמט התךדע להןמ  . 1

  ?יתתךכב

  ? תכנית לברעמ דה נלממ? יתלבחו תיאשונ חירה שלך בגיאוגרפיההבת פועד ההןמ  . 2

  ?)שינוי הצעות ל,קותזוח, לשותחו(פיה גרויא בגיתכחנוהים ד הלימו תכניתעלך עת דמה  . 3

  ?ולמעמדוע צומקה לש ודוחיי לגע הערכתך בנוהימ  . 4

  )תועמד ימתשמתוך ר (?שובים בעיניך חהפעלתהול ודיםית הלימכננוגעים לת היםטביה וליא  . 5

  ?המגמ ליםידמתלך שולמן ית ניךא ?"יצורר הוגהב"עיניך בו הימ  . 6

  ?ובשאתה מלמד גזר ה במרפיוגאגית ההוראלים ידויחיהים טיבההם מה  . 7

  

  : םידימלתי הנואלשזיות בכמרהשאלות  ההןה אל

  ? ת בהולשנ צהרת מה? םידומילה תיינך אוהב בתכנ אמהוב והא תהא מה  . 8

  ? מהמגב הבחירהלי קויו שיה המ? עתך ללמוד גיאוגרפיהלדב שו חועמד  . 9

  ?וען מלימודי המקצרצוע שבה את האם. 10

  ?ןמעד דלהתמו שיכיצד ? ועקצהמד מולית בועוררות בעקת מת ערכיואלות שלואי. 11

  

  םדגהמ .ב
  
 179-ויב - תלמידים בכיתות יא148ם כמתו ,יםדיתלמ 327- ויםור מ146פו תתהשר חקבמ

   . בכיתה יםידימתל

מורים ) 4.8% (7- וביהערוך נבחי דומלי) 24% (35, תיממלכהנוך בחי דו לימוריםמ) 71.2% (104

 וזמחבו מדלי) 12.3% (18, םו הדרז במחודוימ לםיורמ) 15.1% (22. דתי-ממלכתינוך היבחלימדו 

ו דמלי) 8.2% (12, םשליו ירזלימדו במחו) 1.4% (2, מרוןשוה ודוז יהומח בומדלי) 1.4% (2, היפח

ים ורמ) 13% (19-ו, ןוז צפוחמב ודלימ) 25.3% (37, וז מרכזמח בלימדו) 23.3% (34, י"חנמ וזבמח

  . ל אביבז תמחובמדו לי

  

) 62.1%( 203. י הבכית דום למתלמידי) 54.7% (179- ובי-אייתות כ בודמלם יידמלת) 45.3% (148

מדו  לידיםלמת) 15.0%( 49-  וביער הוךינבחו למד) 22.9% (75, וך הממלכתינבחיו דמל יםידמתל

  . דתי-לכתיממ הנוךיבח

  

 וךנהחי ןמפר  סתיב 3: ר"לצת המפממהב ר ספתי בונהמבשר קו כלל המחקר בינוסף על אלה

  . ערביהוך ני החןר מבתי ספ 2-דתי ו-יתהממלכך ונהחי מןר פס יתב 3, ילכתממה
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  רחקהמי כל. ג
  
  :אלהנבנו השאלונים הה  זקרמחך ורלצ

  .עו מקצרכזי וליםור למוןאלש. 1

  .) לערביתוםרג תללכו(ב י-ה יאתיכ בםמדיולם הדימיתל לוןאלש. 2

  .)תערבי לוםרג תללכו(ה י יתבכם דיומהלדים מיתל לוןאלש. 3

  .)תיראיון קבוצ(ספר  הות ביתצו לוןאלש. 4

  

  .)ב מופיעים בנספח איםל המםכליה(קר ור קצר של כלי המחיא תיעופ מלןלה

   עצוק מזירכלום ריומל ןולאש. 1

 ע שלרקל יםגענו היםם אישייטר פלכלולרכזי המקצוע  םרימו לוןאלהשל  שןשורא הלקהח

 יתנכת פעלתהל סיחתי הישנ הלקהח .רספה תיופרטים הנוגעים למסגרת עבודתם בב, המורים

ת יושאנ גיאוגרפיה דימולת הוחידיקולי הבחירה בנושאי שיל תגעונוה תואל שללהלימודים וכ

 על תעדת ולחו שהה בקת כלל חלק זזאד מלב. הפורמלית תניכתל ר מעבאהרהוול, וחבלית

 סק עישיל השלקהח .הבות אותוד המרכימחידות הלייפיים ביים ספציינו שצעתולהנית התכ

 תגעוונות הנשות דועמ בסק עעיביהרק חלה. ןגתשה ליםרכה ובדוגרפייאג הוראתת הורמטב

ח המקצוע ולכוד עמלמ, ינהפלצידיסהל ש הדוחליי חסייתה ןכו האי ההוררכלד וועקצהמ מודיילל

  . הרצוי ולהיבטים מגזרייםרגהבו ותמדל, יםר התלמידובעו לה שכשיהמ

  

  בי-אי תתו כידימיתל לוןאלש. 2

ים דעים לרקע של התלמיישיים הנוג איםיב כלל פרט-מידי יאהשאלון לתלל  ששוןאר הלקהח

: על התכנית תעדת הולחו ומהגמבה ירחבלנוגע ב תלושאל כלי שנ הלקהח . בית הספרייינפלמאו

  הצטרפותהמלצה על-אי או צהם להמלקינימו, ינוי לשצעותם והתי אהובילבום יהובאם יבטיה

ק חלוה ת הוראת המקצועושגת מטרה לחסייהת ישילשה לקהח .ותירכ עתולשאבק יסועו הגמלמ

  .יםריגזמללימודי הגיאוגרפיה ובהיבטים  נוגעבות דבעמ סק עעיביהר

  

  י התכי ילמידתל וןאלש. 3

לרקע של התלמידים ם עינוג הםאישיי רטים י כלל פידימלתל לוןאהשל  שןשורא הלקהח

: יתכנהתל  עעת ד חוותקשיבו לימודאי הושלנס יחתי הנישהחלק ה . בית הספרילמאפיינו

 יהערכד מלמות ענוגהמלבד זאת כלל שאלות ו, ותפתוסלות עם ובלתי אהובים והצביוהא יבטיםה

  .מגזריים הגיאוגרפיה ובהיבטים ידולימכלפי ת דועמ בסק עייששל הלקהח . המקצועדוימלבש

  



22 חטיבה העליונהלקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה ל

  )בוצתיקון ירא(הספר  ביתת ווצל ןלושא .4

על היקף לימודי ם ניייו המרואאלנש) יצתבו קוןת ראיונתכבמ(ספריים -תביה ותונאיבר

למידים וע ומנגד תרומתו לתצ המקאתרהו ביםוככרהקשיים , וראההי הפאו, הכנית, הגיאוגרפיה

  .הלימודים ודרכי יישומהנית  לתכנוגעוות דעתם בח לו עלנשא וכן, ספרולבית ה

  

  יםוננת הודיבע. ד
  
ו כנער יםתימו כיםודיבע .ךצורעל פי התוכן י וחיתבנו םיתיוכמדים עיבושימוש בה עש נזהר חקבמ

צעים  ממו,ב שכיחויותשויח: תיסטיוטטס שיטות ןגוומש בושימ וך תותורסגם טירית פובוצקל

ים בין  לבחינת קשרת המכוונותיוסטסטטיטות וכן שי, )תירותיא יקהטטיססט(ן וסטיות תק

ן בחומ) MANOVA (ישתנמ-רבת ונושח ניתו, תונמהימות יקבד, םגורמי וחניתן גו כיםשתנמ

על ו ם נעשייטסיטט הסםוחילהפי). דוחה בגוף יעופ מתיציתמ מידע (כהן  שלםממוצעית ואשולה

 חתוינב שומיש העש נתוחותפלות הבשאו ותיונראב .זמיןת המיפיים לפי דריש רקע ספצנישתמ

עלות  בותצלקבו בץוקשלב הבא וב, ותנירטפ תוריגוטקל ודד קחותפתו התלושא הדע מןיהמ. כןתו

   . התפלגות שכיחויותףוריצב 3בוד מידע נוסףיא אג ללהוצו תףמכנה משו

  

  המחקרהליך . ה
   

 סףיו' פרופ: אלה הםשינאהם  עונותירא ורכע נכלים התיניבו קרחמ התעצ התתיב כתראלק

 תאקרליין וארן כ. ניגפ הילד' בגון אד הנח' בג, עם מאירנויאב' פרופ, פרול סמיכא' רופפ, להבש

 ראו ()מיכל סטולר' דגנית שרייבר וגב' גב(תי בירושלים כממל ספרית בת מניית הכלים צווב

מ "והח, אחד  בבית ספר ערבייםהכל ללוט עייפבוצע מלבד זאת ) סיכום הראיונות בנספח א

  .תיישיבה של ועדת התכנ בהשתתפה

  

 ה יתכיב יהגרפאו גילמדיםרים המוממספר המ) N = 160( 20%ורי כלל קמ הקרמחה גםמד

 יםפר המורים המלמדמסמ) N = 40( 20%- ו) חינוך הרגיל ב יותית ככל – םגדהמת ייכלוסוא(

רות  לבגדיםלמית 20 לפחות שהגישור פסתי ה ב–לוסיית המדגם וכא(יב - יאבכיתות יה רפוגאיג

   .קוחיג פווס חוזמ היו מייצגים מבחינת םגמידהמ שני. )בשנה קודמתבגיאוגרפיה 

  

 יכרנור על שי נכלדגם של כיתות ילנו שבמ ררבתהת וצרמ הפרסמ עוציאלונים ובהשח לומשר אחל

  שלאאחרמ). דגםמו בנכללש ספר בתי 160וך מת 112(וגרפיה  גיאלמדיםם מ בתי ספר שאינלש

ה מדגי, חקרממיני המזר שובאי, נועצ בי,ביםישמהת מספר  אתימעושמה  כןופבא ןיטלהק ינורצ

 וגרפיה ולא נכללגיאוות ברגלב הספר שמגישים יתבמת י רשך בתי ספר מתו112  שלודשתחמ

 יתבשל ך והנמ פרםס מין אתילצש י.  מורים146בסופו של דבר נכללו במדגם . שוןראהבמדגם 

 בלימודי ארץ ישראל תכנית לעדווח  םקחלב (הפיגראוגי מדיםמלי התד-תימלכ המוךחינ בספר

  .שתתפים במחקר בכלל המטןהקקם  חלתאן גם אומכ )המחליפה את לימודי המקצוע
                                                       

בניתוח , ימוד הגיאוגרפיהלב או מופיעות בצורה שטחית,  אם מורים פירטו מיומנויות שונות החסרותלשמל ך כ3
וכן הופיע לצידה " חסרה העמקה בהקניית היבטים יישומיים של המקצוע"זה רה  במק–התוכן הוגדרה הכללה 

   ".ושאים גיאוגרפייםנומיומנויות חקר ב) כמו שימוש במפה(אוגרפיות גי ויותנמיומ" –ט משני פירו
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ם מורישל הה נמוכ ת היה היענוחדאי שוק. םיב ריםשיבקו לנתקנ רחקהמני ונתבמהלך איסוף 

. פוןטלה עותאמצב םישאלונמהק  חלויילת ומבורת צורמהך ירהצעניין זה . םוניאלשוי הלמיל

טן פסול מספר לא ק לוצנלנא, ותנטקכיתות המגמה היו : יית התלמידיםסכלוו לאענגאחר  שיקו

ורים קפר ביסתבטלו מהומלבד זאת , מילוי השאלוןברציני  לאיחס של ים בלמידשל שאלוני ת

  .יםפילוחר פתי סבב קורבי פשרִאלא שעיתוי ב, י הספרתבבמתוכננים 

  

 כדי לעמוד ,ר"המפמ ידי  עלומלצושהר ונה בתי ספשמו בניקרבים נאלוש הוףאיסמקביל לב

  .המחקר חוב דתונכ ניםהנתוהשאלונים עובדו  איסוף וםסילאחר . מקצועה תארוהמקרוב על דרך 
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  מצאיםמ: יפרק שליש

  

  : כולל שני חלקיםאים הממצפרק

  .ות המחקרפי מטרלמאורגן  – מצאיםמה תקציר. א

 רסד  אחרבקו עילכ לכ ביימהפנ הסדר .םפי כלי למאורגן –  הממצאיםמלא שלההפירוט . ב

  ). םליק ייםושינמעט ל(בשאלון ת אלושה

  

  4המחקרטרות  למבזיקה מצאים המתקציר
  

 זירכ ויםרמו יניבעם יו כהאוגרפי הגיוראתבהת ד על המטרות החשובוללמו: 1 מטרה

  .גתןהערכת המורים ורכזי המקצוע לגבי הש ועל ,מקצוע

  

ת רום למטיוח גורמאמצעות נית בגווושס, עומקצראת הו להתור מטרשע הוצגורים ו המבפני

  .ערכיםהום חתממטרות לו ם הידע הגיאוגרפיומתח

  

  ]םרי מובשאלון. סעיף ד) [N = 146) (עיני המוריםבוגרפיה אמטרות הוראת הגי חשיבות. א

דת ימ כלומר (4.30הוא ) 5-1בסולם (יה רפגיאוגת ה הוראשל חשיבות כלל מטרותמוצע  המהציון

ת מיד). דואמבה ד רע בהריה וגרפגיאהראת ו התים למטרוסמייחהמורים  שעתהממוצ בותישהח

ל צעת שממו ומידת החשיבות ה4.38י היא רפגאויג הידעוצעת של מטרות מתחום המת המיבושחה

  . 4.18 א היםום הערכיתח מותמטר

  

 הדי במובהשח "ל שחירהב ליותרב גבוה ההמשולבהציון (ם ורימ הבעינייותר  ב החשובההמטרה

         יפרגושינוי המרחב הגיאי ל תהליכ שהנהבוי זיהוא יה") ודאמידה רבה  במבהושח"ו" בהר

 פעילה בותמעור ד עידואיה) דדמ תווא ילפ(פחות ובה חשההמטרה ואילו , )ים מהמור94%-כ(

  ).ים מהמור65%-כ(וקה חרה והבסביבה הקרוב

  

 ]ריםו מןואלשבא  ףעיס [םיר המו שלרקע הינמשתבין   קשר מובהק סטטיסטיתנמצא לא, ככלל

ל  עהיעשפמה ניא ע שוניםקי רבעלי משתנורים  המתויה, כלומר. המטרות תבוי חשסתיפ תןלבי

 נוךחיב יםבשל המספר הנמוך של מור(צוע קמה תראוהת ורמטם לת שהם מייחסיושיבחה

ינוך החומן ממלכתי הוך ן החינים ממור שכלל –" ייהודוך החינה" –ה נדתי יצרנו משת-ממלכתיה

 יוחסתהמ שיבותח התדי בממובהקיםסטיים יטסט לים הבדצאומנזאת עם ). תיד-ממלכתיה

לחזק  בשוחב וחרעות במפותה תא ןיבלה בשוח שציינו היהודיינוך  בחמורים :תויציפטרות ספלמ

ברו  שעמורים; ממורים בחינוך הערביר יותאל רשם י ולעראלישץ אריכות לשי התשתחואת 

כןראל ושלעם יו אלרישרץ א לתכוישיהת שוחתאת וקשר ה זק אתלח ובשחש ציינות ומשתלה
                                                       

4 N = בשאלון למורים. 1.סעיף ג, למשל[הסימון בסוגריים מרובעים ; מציין שאלה פתוחה* הסימן ; מספר העונים [
לו תשובות רבות והן מוינו לשאלות הפתוחות התקב; מתייחס למיקום של אותה שאלה בפירוט המלא של הממצאים

בתקציר הממצאים צוינו הקבוצות הכלליות בלבד והקורא מוזמן לפנות ללוחות המלאים בנושאים . לקבוצות
  . תשובות לשאלות שבהן מספר העונים נופל מעשרה מוצגות במלל. המעניינים אותו
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 ורבא עלש ריםדינה יותר ממומץ והעם האר להזדהותוף נמהוות ל ריכהוגרפיה צאית הגשהורא

מי  לתחוםייונטלור יהיונושאי הלימוד שוב שח שציינות ו השתלמוא עבר שלמורים; ותמלשתה

 רוב שעיםרומיותר מ, לוקליהק בגלובלי על ויסהע יב אתחרהש ל ושיידיםהתלמהעניין של 

  .תשתלמוה

  
  ]םרימושאלון ב .2.יף דסע [(N = 145) פיהראוג הגיתת הוראומטר תגהש. ב

גה כלומר מידת ההש (3.49הוא ) 5-1 בסולם(רפיה אוגת הגיגת מטרות הוראשה ל שעמוצ המהציון

ההשגה דת מי). הבעד רית ינונ בהיא, יםהמורים וחדומעליה ש ,ות הוראת הגיאוגרפיהטר משל

צעת של מטרות ת ההשגה הממומידו 3.63פי היא גרואגיה  הידעתחוםרות מטל מש תצעמומה

   3.27הערכים היא  חוםמת

  
ידה מבגה שהו"של חירה ב לביותר  הגבוהלבשוהמהציון (ורים מ הבעיני ביותר ושגתהמה רטהמ

, )ים מהמור68%-כ (תן במרחב ומשמעותפעו תוהבנת איה") דוה מאבר מידהבגה הוש"ו" בהר

ה קרוב הבסביבה פעילה ורבות מעהיא עידוד) ו מדדלפי אות(פחות  גתשומהטרה  שהמודעב

  .יםוב המורי רבעינפחות גם  הכחשובה זו נתפס הרטמ). םריו מהמ34%-כ(ה חוקוהר

  

. תרוטהמהשגת  ןילברים המול שע קהרי נמשתבין  ובהק סטטיסטית קשר מנמצא  לא,ככלל

 תארו מטרות הם אתתשגדת המי ל עהיעפש מהיננים אשוע שתני רקמלי עם בורימ התהיו, ומרלכ

) די וחינוך ערביו יהךנויח(ך נווג החית בין סמובהק סטטיסטיר שא קצמנ הרואיה לכוגרפאגיה

ה ז םיוושומר העונים ה מספ ביןרעהפ לנו תקף בשיא הז שרשקאלא , כניתות התגת מטרשה ןיבל

ציינו  זאת עם .פחותל" יונבינ"ל אפקט ודגעל ידי " מפוצה"ו ינא אשר) 35לעומת ים מור 109(ה זל

תוצאה זו . הערביחינוך  בםתר ממוריות יו מיומנויות גיאוגרפי הקנוהיהודי כיינוך  בחמורים

  . נמצאה מובהקת סטטיסטית

  

  ]ורים מוןאלבש. 3.סעיף ד* [(N = 96) ותרמט התגי השלאם ירבסה. ג

יבות סב, )יםרומה מ68%-כ(תלמידים לורות קשיבות האי השגת המטרות בסלו את  תהמורים

 38%-כ (םיודמילית ה לתכנתקשורו התסיבוב, )םירומהמ 24%-כ (ףסן וכמזי באת למשקשורוה

ורים ת למרושוהקבסיבות ולבסוף ) מהמורים 18%-כ(הקשורות לבית הספר ת סיבוב ,)יםמהמור

  ).יםהמורמ 16%- כ(מם צע

  
  ]םימורבשאלון . 4.סעיף ד* [(N = 91) תמיכה בהשגת המטרותלהצעות . ד

אה הורהות טרטגיושמנה הצעות הנוגעות לאס ותידהבמיה נושגת עצומקה ות מטרוריםהמ עתדל

-כ (ת המוריםמויולתשולה) םירו מהמ24%-כ(צוע כלפי המקלגישת המורה , ) מהמורים31%-כ(

- כ(חודיות המוצעות  הייתימו הפעילויויתקימטרות המקצוע אף תושגנה אם . ) מהמורים19%

אם ו) יםורהמ מ19%-כ (ועצמקה פיכל תללי הכ הגישהינוישלתרו יח יםורמהאם , )מוריםהמ 17%

  ).םירומהמ 9% -כ (יםיינושפר ם מסדיו הלימכנית בתרכועיי
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 .םמודיהלי על הפעלתה של תכנית המורים ורכזי המקצוע מדיווחיד ללמו: 2 מטרה

  
       "ושאית נפיהרגוגיא" ו"תיבלחיה רפגאוגי" ימודהל יחידותראה מתוך הוי אשונ תבחיר. א

)N = 135] *(םורי מלוןאשב. 1.ב יףסע [  

ו ללמד חר מהם ב84%-וכיה החבלית פהגיאוגר תחוםמשאים ו בחרו ללמד נם מהמורי88%-כ

 הייתהכיחה ש ההירהבחית פיה החבלאוגר הגיבתחום. נושאית הוגרפיהיאתחום הגנושאים מ

 21%-כ(ופה  איררבמעפחות הייתה ה יחרה השכוהבחי) םי מהמור69%-כ(י ישם שלולע

 67%-כ (יתכללכ גרפיהואיג היתהיה שכיחה הבחירהושאית הנ רפיהגואיהגום בתח). םימהמור

  ).  מהמורים18%-כ(גיה פולוורומגיא – תפחושכיחה  הירהוהבח) יםורממה

  
) N = 134(ת יושאנרפיה וגאגי ובחבליתיה פרגיאוגאה ברוהה יאשונ דעת בבחירת ישיקול. ב

  ]בשאלון מורים. 2.עיף בס[

, )יםרהמומ 64%-כ (ושאנהן גור ואהנבמ, כןתו ילוקשיבורים מה ובשחתלימוד הושאי ה נבבחירת

ם הנוגעים להתאמת ההוראה קוליבשי, )וריםמ מה43%-כ (מידיםלתלנושא ולי נגישות הקבשי

 35%- כ (ועקצל המ שכיוד המשימהנושא בסיס ללתו של יובה, )רים מהמו37%- כ (למורה

  ). יםרהמומ 32%-כ(ות גרהבחינות בבהנושא ת הופעת חוכיבשו) יםמהמור

  

  ]בשאלון מורים. 3.סעיף ב* [(N = 75)ות  סוגיפי להוראה. ג

 :היו םריומוץ לתכנית הלימודים שבחרו החמ שיותדהלימויות שאים העיקריים של הסוגונה

נושאים , ) מהמורים44%-כ(ע ומים  קרק,)ריםמומה 52%- כ(לאומיים - ןבי/םייבלולג םיטהיב

אי שונ, )יםרוהממ 12%- כ(ל ראישים לנוגעים הנושא, )מוריםהמ 23%-כ(למזרח התיכון רים הקשו

  ).מהמורים 11%- כ(ת ויבע טתופעותו) המורים מ12%-כ (רהחב ולהלככ

  

  ]וריםבשאלון מ. 4.סעיף ב)* [N = 87 (ותגיסוי ה לפההורא מתרות. ד

 רגתא, קרנותס תיצירייתה ב היותסוג  לפיוראהתרומתה העיקרית של הה, רים המולדעת

 הנלמדא שו של הנפה ומקיעמיקהה מהבנע לויבס, )יםמור מה33%-כ(ים תלמידב הר בקותברומעו

  ).המוריםמ 13%-כ (תוויהעכש למציאותור חומר הלימוד בחיבו) יםמורה מ14%-כ(

  

  ]ן מוריםלושאב. 5. ביףסע* [(N = 114)אמצעות פעולות ייחודיות בהוראה . ה

 62%-כ(ר ספהחוץ לכותלי בית פעילויות שונות מו ללכנ ורגדימורים הות הייחודיות שהלוי הפעיבין

ש ומשי, )יםהמור מ57%-כ(ולים וטיים דילימורים  סיוקיוםיה כיח ה השהפריט – )יםמהמור

דות חקר עצמאיות היו עבו השכיחים הפריטים – )ים מהמור44% -כ(ת וידוחייות למידה יטגסטראב

 הפריט –) םירמוהמ 41%-כ(ה המחשי עצמ באששימו, )מהם אחד בכל 11%- כ(טואליה קשילוב או

 10%-כ(ושאי גיאוגרפיה ת בנספרי-ביתלות  פעיקיום, )םיורממה 9%-כ (יםטרת סנקרח היה השכיה

  מיוחדים כיתתייםםופרויקטי) ריםמהמו 8%-כ(מן ורים ויישוהמי ל ידע ניותתכ פיתוח) יםמהמור

  ). ים מהמור3%-כ(
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  ]יםורמ ןולשאב. 6.בסעיף * [(N = 40)ודיות חייהוראה באמצעות פעולות התרומת . ו

 ברתימד ח מ והקנתהאנושת הה אות המחישחודית יי פעולוצעותמאב אהההור, רים המולדעת

ם ידימלתת הרבה איק ,הסבה הנאה, נותקר סהעוררוכמו כן היא , )ריםמהמו 28%- כ(צוע למק

  ).יםמהמור 18%- כ (פנמתואת הבנת החומר ואת היק עמהה לעייוס)  מהמורים28%-כ(למקצוע 

  

 יםלימודגע לתכנית הוע בנוצקמכזי וררים ומל שדעת ת הווח  עללעמוד: 3ה מטר

  
  ]בשאלון מורים. 1.סעיף ג* [(N = 129) ודיםמילת השל תכני  חיובייםםהיבטי. א

ט ריהפ –) םוריממה 73%-כ( מאפיינים תוכניים יתל התכנשהטובים  ההיבטיםן ללו בי כהמורים

       מאפשרתכניתהת שצריםתו, )וריםמה מ38%-כ(ת תכניבר גין ואתות עניימצאה היה חיכשה

 24%- כ (ימלמקומי ועו, תחומי-ןבי, ע רחב ידשל היהשכיח היה הקניט  הפרי–) ם מהמורי45%-כ(

ל השכיח היה רלוונטיות ש הפריט –) ים מהמור51%-כ (לתלמידיםתכנית הת מאתה, )וריםמהמ

 –) יםורמ מה20%-כ (תל התכניש מבניים םומאפייני)  מהמורים43%- כ(דים ימל לתהתכנית

 12%- כ(יים דוחיי צירופיםרת אפשת ומיטיבנטגראי, יה היטבנית בנוהיה שהתכהשכיח הפריט 

  ). מהמורים

  
  ]מוריםון בשאל. 2.סעיף ג* [(N = 85)ם יודימהל כניתת של ילייםלם שטיהיב. ב

–)ים מהמור54%- כ (םנייתוכ ניםיפימא ניתתכב ריפו שםטעוניה ההיבטיםן ללו בי כהמורים

 מיומנויות יתהקניובת רפיוגאוייות גמנוית מיויקנבהת קמספה  העמקרעד ההיהח ישכריט הפה

 הפריט –) ם מהמורי29%-כ(מאפיינים מבניים , )םריומה מ17%-כ (5יםאים גיאוגרפיושנב חקר

 קצועאת המרוהל והשעות שהוקצמסגרת  בהתכניתוראת הפשר את אהשכיח היה עומס שאינו מ

–) יםמור מה27%- כ (םתלמידיל יתניות התכנטוולרלם יגעונ הםייניאפמ, )יםורהממ 17%-כ(

 ניםייפומא, ) מהמורים24%-כ(דים מילתב עניין ה מעוררתנת איתכניה שההשכיח היהפריט 

של ה בזיקה ה בעי היהשכיח הפריט –) ים מהמור12%-כ (ת של התכניתצוניו חילזיקותם עיגהנו

  ).םריו מהמ8%-כ(ת בגרות הבחינות להתכני

   
  ] ריםמון לושאב. 3. גסעיף [תוד של התכנימיהלות יד מוצעים ביחםשינויי. ג

 ץרשל א הירפוגאיג: של התכניתלימוד ת הידול יחפיים בכלהציע שינויים ספציתבקשו ה המורים

 ותובשת האת. תיאנוש פיהרגאויג ותיבלחה וגרפיאיג, ןוכיתה חרזמה ה שלירפאוגגי, אלריש

             ;יםא ונושקיםרבה של פחרה) 1: (תיורטגוש קמח לנוילקח דוימלה דותיחיל  לכותעהנוג

 שהריד) 5 (;ינבמ ינויש) 4(; תושדמבט חדות נקו) 3(; שאיםונוום של פרקים מצ צואה מטהש) 2(

  . םאישופרקים ונשל פור ישל תילכל

                                                       
 יםשפריט זה מבטא את מאוויי המוריתכן , בל שהיבטים אלה נכללים בחומרי הלימוד ולא בתכנית הלימודיםוקמ 5

  .ודים עתידיתמבעיצוב תכנית לי
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 .1.3.גף יעס* [(N = 85) "לרא ארץ יששל היאוגרפיגה" מוצעים ביחידת הלימוד םשינויי. 1.ג

  ]וריםמבשאלון 

 השכיח בין הפרקים היה פרק המסחר –)  מהמורים60%-כ(שאים בתחום ההרחבה של פרקים ונו

; ) מהמורים19%-כ(והשכיח בין הנושאים היה נושא איכות הסביבה )  מהמורים14%-כ(והכלכלה 

 השכיח בין הפרקים היה פרק –)  מהמורים38%-כ(בתחום השמטת או צמצום פרקים ונושאים 

 13%-כ(ין הנושאים היה נושא הגיאולוגיה והשכיח ב)  מהמורים11%-כ(הגיאוגרפיה הפיזית 

 הפריט השכיח היה –)  מהמורים34%-כ(בתחום ההצעה של נקודות מבט חדשות ; )מהמורים

בתחום ההצעות ; ) מהמורים15%-כ(התייחסות לאוכלוסייה הערבית בזיקה לנושא הפלשתינאי 

צומצם של נושאים  הפריטים השכיחים היו מיקוד במספר מ–)  מהמורים12%-כ(לשינוי מבני 

ובתחום )  מהמורים בכל אחת מההצעות5%-כ(וכן בניית יחידת לימוד של סיורים , מוגדרים

- כ( הפריט השכיח היה שיפור של פרק המסחר והתעשייה –) 9%- כ) (לא ממוקד(הדרישה לשיפור 

 .  מהמורים הציעו להרחיב יחידת לימוד זו באופן כללי9%).  מהמורים7%
  

 .2.3.ג ףיסע* [(N = 68) "תיכון ה המזרחלש הוגרפייאגה"ם ביחידת הלימוד וצעי מםייושינ. 2.ג

  ] לון מוריםבשא

 לישרא"ימוד יחידת הלב הדרגה במוחלפת" וןח התיכ של המזריהאוגרפהגי"ימוד  הליחידת

ת  אןרגאמה רוןיקע בתדות שונוחיהיי שת". 21-הה אהמף  על סכוןח התימזרל השפיה רוגאבגי

 ואה) נפטמעט מבוא כללי והפרק על הל(המארגן ת העיקרון דמקו הדהיחישבד ועב: יםנהתכ

ור המזרח לכלל אז הנוגעותיות וסוג םיכיא תהלהו ןגראמהיקרון עהת יחהנוכ דהחיבי, המדינה

צעותיהם מהר יכק נוחל, ודמתקה ת הלימודדיחלי קריבע סוחייהתם ירו המבותושת. התיכון

  . שהחד הת הלימודביחידיושמו למעשה 

  

 השכיח בין הנושאים היה הנושא –)  מהמורים60%-כ(בתחום ההרחבה של פרקים ונושאים 

 28%-כ(בתחום השמטת או צמצום פרקים ונושאים ; ) מהמורים16%- כ(גיאופוליטיקה 

; ) מהמורים7%-כ( השכיח היה הנושא צמצום של העיסוק בהיסטוריה בכלל היחידה –) מהמורים

 הפריט השכיח היה התייחסות –)  מהמורים18%-כ( מבט חדשות בתחום ההצעה של נקודות

-כ(לפרקי מדינות המזרח התיכון מנקודת המבט של יחסי הגומלין ביניהן תוך הדגשת פן השיתוף 

 הפריט השכיח היה צמצום –)  מהמורים14%-כ(בתחום ההצעות לשינוי מבני ; ) מהמורים7%

 7%-כ(בסקירה כללית של מדינות האזור הלימוד המעמיק של מדינות נפרדות והסתפקות 

  . מהמורים הציעו להרחיב יחידת לימוד זו באופן כללי13%). מהמורים

  

ן שאלוב. 3.3.גף יסע* [(N = 74) " חבליתאוגרפיהיג"מוד חידת הליוצעים בי מםינוייש. 3.ג

  ]םורימ

הרחבה של  השכיח בין הפרקים היה –)  מהמורים43%-כ(בתחום ההרחבה של פרקים ונושאים 

בתחום השמטת או צמצום פרקים ; ) מהמורים29%- כ(בחירת פרקי הלימוד לחבלי ארץ נוספים 

 הפריט –) 25%-כ(בתחום ההצעה של נקודות התייחסות חדשות ; ) מהמורים22%- כ(ונושאים 

    בתחום ההצעות לשינוי מבני; ) מהמורים8%- כ(השכיח היה התייחסות לסוגיות אקטואליות 
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 10%- כ( הפריט השכיח היה איחוד שני הפרקים העוסקים בארצות הברית –) מורים מה28%-כ(

שיפור  הפריט השכיח היה –)  מהמורים6%-כ) (לא ממוקד(ובתחום הדרישה לשיפור ) מהמורים

מורה אחד הציע להרחיב . ) מהמורים4%-כ(תעשייתית - הפרק גיאוגרפיה של ארצות הברית הבתר

 .יעו לצמצמה מהמורים הצ8%- יחידה זו וכ
  

ן בשאלו. 4.3.סעיף ג* [(N = 61) "יתאנוש יהרפוגאגי" ודימ מוצעים ביחידת הלםשינויי. 4.ג

  ] םיורמ

 השכיח בין הפרקים היה הפרק –)  מהמורים41%-כ(תחום ההרחבה של פרקים ונושאים 

 7%-כ(והשכיח בין הנושאים היה גיאוגרפיה אנושית )  מהמורים11%-כ(גיאוגרפיה כלכלית 

 השכיח בין הפרקים –)  מהמורים25%-כ(בתחום השמטת או צמצום פרקים ונושאים ; )מהמורים

והשכיח בין הנושאים היה הנושא תנאי גידול )  מהמורים7%-כ(היה הפרק גיאוגרפיה עירונית 

 –) 27%-כ(בתחום ההצעה של נקודות מבט חדשות ; ) מהמורים7%-כ(בפרק גיאוגרפיה כלכלית 

; ) מהמורים5%-כ(ה עדכון תהליכים עולמיים ועכשוויים בגיאוגרפיה עירונית הפריט השכיח הי

 הפריט השכיח היה צמצום מספר הנושאים ביחידה –) 21%-כ(בתחום ההצעות לשינוי מבני 

 7%- כ) (לא ממוקד(ובתחום הדרישה לשיפור )  מהמורים5%-כ(לטובת הרחבה והעמקה 

 ).  מהמורים5%- כ(גיאוגרפיה כלכלית  הפריט השכיח היה שיפור הפרק –) מהמורים
   

  ]מוריםבשאלון . 4. גיףעס* [(N = 59) דיםמוילת הכניאים לתושקים ונפרלהוספת  הצעות. ד

 ירקפ, )םירו מהמ53%- כ (תיאוגרפיה פיזגי ביםרק פיםוד הלימתכנית להוסיףלציעו ם הירהמו

תיכון ה חרזולמל רא לישםריושהקקים רופ) םרימוהמ 42%-כ(אומית ל- ןיבו ניתמדי יהפגריאוג

  ).וריםמ מה17%-כ(

  

. 5.סעיף ג* [(N = 139) עצומקה שלה במודי החוי לתרגמס בודמליי שםיאשלנו תועצה. ה

  ]יםרמו וןלשאב

יה  היחשכה (יםודימידות קיימות בתכנית הלם יחיצל המומהחובהדי ולימ גרתסבמו ללם כריוהמ

המליצו לכלול את הגיאוגרפיה  םירומה ןמ דחא גיאוגרפיה של ארץ ישראל ולעומת זאת רק אחוז

  כךלעף ס נו.)מורים מה89%-כ(ם י חדשםי נושאהןלפו וסיוה, )החבלית במסגרת לימודי החובה

 ןוכ) יםרומהמ 50%-כ(פים סונ דומיל ינושאהוראת  הבוחודי המילגרת  במסלולים לכרהמו עויצה

   ).וריםמהמ 29%- כ (תויפגראויג תווינמיומת ארהו

  
 מקצועל ש ע לייחודו ולמעמדונוגב מקצוע יורכזמורים  עותדעל  דמולל: 4 המטר

 . ודמליהעות וקצ מין ברפיהגהגיאו

  
  ]יםמוראלון שב. 2. הסעיף* [(N = 123)פית רציפלינה הגיאוגסהדי של חודהיי. א

 26%-כ, יתומתח-ןי בתהויבהת ירפגיאוג ההנפלייצדיסה רואים את ייחודה של ם מהמורי59%-כ

י ייחודה של  כונירים ציוהמ מ18%-וכ, תורלוונטיעכשווית , תליואקטאכה דוחת יי אם תיארוהמ
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ע בעל ידת אדם ריוצכזו הו, קים אופתבחימר, הירמעשהיותה בוא  הרפיתגאויהג ינהפלצייסדה

  .םיים רבאשובננה בהו

  

  ]םמורישאלון ב. 3.סעיף ה [(N = 138) אוגרפיהעמד מקצוע הגימ תפיסת. ב

 הבחירמקצועות חסית ל ינמוך כוגרפיהעריכו את מעמדו של מקצוע הגיאמורים ה) 45%-כ (66

 ירהחבועות קצ של מםדממע להומוע דצהמק של דומעמ שיםורמורים סב) 34%-כ( 49, םירחא

) 6%-כ( 8. םירחא הרחיבמקצועות סית ל יחהוגבדו מעמכים שירעים מורמ) 16%-כ( 23- ו, ריםאח

   .וז ל שאלה עונע אמורים ל

  
וכלפי דים לימו התינתכ לכלפי ועכזי המקצד על עמדות המורים ורללמו: 5 מטרה

 ).תתודומו םניתכ, תשוגי(הוראת המקצוע 

  
  ]מוריםבשאלון  .סעיף ה [(N = 146)אה רוהה יכרדיאוגרפיה ולהג דיומילוגע לנ בעותדו עמדות 

ת וראה ולהגרפיוהגיא דיללימות געווהנת ועמד לש נתווגמ הימשר הגוצההמורים  בשאלוני

ס י בסידלימוכלפי דות עמ) 1: (אלההת צוובקת ניתוח תוכן לבאמצעוגו ווסש, ועהמקצ

 לש לוונטיות ריצירת כלפיעמדות ) 3 (;דיםומיהל תניכמבנה תכלפי ת ומדע) 2 (;הרפיגאויגב

            ;םודיימ הלתכניתצעות אמב שיתגרת והזדה תרייצכלפי עמדות ) 4 (;מידיםלתלת התכני

כלפי  דותעמ) 6( ;יםודמילם בתכנית התרבותיי-חברתיים םינכת לש הללהככלפי  ותדמע) 5(

  . דלימוהוכני  לתםמנחית ונעקרו

  

 4.42 בין םינע) 5-1לם סוב(ונות ש התות העמדוקבוצשל  ןתבולחשי געיםנוה הממוצעיםהציונים 

). דלימוני הלתוכים נח מתונרועקלפי כ ותמדע (4.06לבין ) הוגרפיאגיביס סי במודיל כלפי תמדולע(

  . ודא מבהר עדה ברהיא ם שהוצגו בפניהעמדות ם לינקמהמורים החשיבות ש, כלומר

  
 ידהמ בבהשוח "שלירה ח לבביותרגבוה  ההמשולבהציון (ורים מ הנייעיותר ב החשובות העמדות

לשקף את  וודכנת מעדים להיותוימל התכנית שעלן ה") דמאוה ברידה מב חשובה"ו" בהר

ית קנית ה אלהדגישיש ש) וריםמהמ 96%- כ (תאחרונו השנים בהיגיאוגרפהחום התפתחות ת

). יםורמהמ 93%- כ (חווייתיתוראה  לה לחתורשיוש) ים מהמור93%-כ( יםייאוגרפד הגוהיסגי ושמ

 בגלובלי על פניוק ת העיס א להרחיבשיש הן םירומה עיניב) יאופן יחסב(פחות  תובשוחה דותמעה

ות שרם לאפיהלימוד בתכניתאים ת הנוש אלהתאים שישו) םריומהמ 42%-כ (יבלוקלק סוהעי

  ). םורימה מ52%-כ(חרים א תועוקצמ עםלוב השי

  

ם וריין עמדות שהמבל) ערבי ךוני וחידוהיוך ניח(ך והחינ וגית בין סטיסטטובהק סמ קשר נמצא

- ממלכתיו תיכלממ (דיהויה וךניחבם ירמו. הארהוה כידריה ולפאוגריהג ימודל לענוגב יםנוקט

חינוך ב יםרה ממויגרפואגיל ה הבסיס שללימודי נוגעותהות מדעל יחסו חשיבות רבה יותר) דתי

מדותיהם ען ים לביורשל המ ים הנוספקעני הרסטית בין משתיק סטטובהמר א קשצמנ לא. ביהער

  .הי הוראלדרכ ויהפוגראהגי ימודיבנוגע לל
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 :לעמדות ספציפיותים רוהמו סחישית ויבשת החמיד ביםבהקמום ייסטטיסטדלים  הבנמצאו

ות נויוממיו הפירגבגיאוד וסיושגי המ תקניי התש אידגלהוב  חשכיו ציינ היהודיחינוך  בהמורים

 יותר ,ינהדהמו העם עםות מנוף להזדהות והליכים רצ פיהרוג הגיאיודמי וכן שלתאוגרפיויג

יה פוגראי גי לשים דגש על לימוד חשובי כציינו יהערבינוך  בחמורים .בירוך העניבחם רימומ

 ךונממורים בחייותר , תורפיגדע גיאוימות מערכת בחותמ הוגרפיהיא הגלימודי בלולכלושית ואנ

  .יהודיה

  
 גמהבמ בנוגע לנימוקי הבחירה עזי מקצוכורים ורמ לעתם שד לד עללמו: 6 מטרה

 הבוגר" לדמות נוגעוב , בהלבחורידים נוספים למת משוךתן לי נןהשב כיםרדלו

 .וגרפיהיאגת מגמ לש" יצוהר

  
  ]םירבשאלון מו. 1.סעיף ו* [(N = 138)) ריםת המולדע(חירת תלמידים במקצוע לב םהסברי. א

העובדה  תא ונייצ יםורהמ מ50%-כ, יהפרוגגיאוד למלם ידימתלרו חב שבעטיין תו הסיבןיב

 21%-וכ, וראהי ההנושאבין יענ גליםדים מ ציינו כי התלמי46%-כ, קלנחשב הגיאוגרפיה שמקצוע 

  . ותרהבגבבחינת  הוחה הגבלצהאחוז ה את וציינים מהמור

  
  ]ריםמושאלון ב. 2.סעיף ו* [(N = 115)יה רפאוג גימתמגבר וחבם לידיוך תלמכים למשדר. ב

אה כי ההורוגעות לדרהנ תצעום היורהמ ויניצ ,פיהריאוג הגתלמידים להצטרף למגמ תך למשודיכ

  ).יםורמ מה19%- כ (ולמבנה התכנית, )םירומה מ46%-כ (עוצקמהתוכניל, )םריוממה 57%-כ(

  
  ]לון מוריםאבש. 3.וף יסע* [(N = 129)  צויהרר גהבו מותד. ג 

ים אוש בנק ראל, הנבוה עדיל עאדם ב כ המוריםיר בעינייצטמוגרפיה אהגית ל מגמשי צו הרהבוגר

 כאדם ערכי, ) מהמורים49%-כ (מדאת מה של םשייכמי שמ, )יםרהמומ 72%-כ(יים רפגואיג

      מההמג ידמובר ללימעם ה גיגרפ בגיאוןיענילגלות ך יממשש ימכו) מוריםמה 46%-כ(רב ועומ

  ). ריםמהמו 19%-כ(

  
 רבמגזם נים שויורסקטיה בוגרפגיאה תהורא של ם ייחודייםעל היבטיד ללמו: 7 מטרה

 .גזר הערביובמ) דתי-יתכהממל וךינבח הממלכתי ובחינוך(היהודי 

  

  6]םירמובשאלון . 4.סעיף ו* [(N = 16)ים ידוייח היבטים. ד

 יתיישבותההינוך חה כרות עםיה, )םיור מ3(הארץ על אהבת  טענו כי דגשכתי מלמהך וינ בחמורים

 אתרו הים אתחדיימ) 1(ה שונת הנהבלרה יתוח) 1 (תמיולעת בישראל במערכת הונהתבונ, )1(

          הארץאת אהבתמדגישים  דתי-ממלכתי הבחינוךם גם מורי. ממלכתי הנוך בחיהיפרגואגיה

ד לימוגשת ד בהועמקצת הוראהשל  היחודית נים אציימ רביע ה החינוךןמ ים מור.)ם מורי3(

 רמגזה לש קיממע דמויל, )1(י יטלגיאופו הההיבטהדגשת , )רים מו2 (ישראלב תרפיוגומד יותבע

   ).1 (תימלועה תכרעמה תרוראיית ישראל במסג) 3(ברתי החי ונרויהע, ילכלט הכיב בהיברעה

                                                       
וראת ם להלשאלה זו סבור כי אין היבטים ייחודייהשיב  לא ידוע אם מי שלא .ר העונים לסעיף זה קטן יחסיתפסמ 6

  . לפי סוג החינוך,גיאוגרפיה
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השיבו  ,כיוחינה םרהזות דיוחיילבין ה רפיגוגיאם במודיתירה בין תכנית הלי יש ס אםלשאלה

ות סחתייהה פיראוגגי בםתכנית הלימודי ברהשים שחסח הם כיי בהער ךונימהחים מישה מורח

 רץבנושא אר בעיק,  עם החומר הנלמדזדהותה- אי לש ושהחתרת מעור הרבי הע למגזרהקיספמ

 הניל אראש ישל ארץד הלימוידת ח יראתו שהצייןהממלכתי  מהחינוך אחדה רמו. לארשי

ם מעוררת ימודילתכנית הציין ש יתמלכהמ ךוחינ נוסף מהמורה, ארץעם ה הזדהותת ררומע

   .דעמות דושא רגישות בנ

  

תכנית של  םינושם יבטי לה בנוגעיםדיתלמהל  שתוודע תודמ על עודמלל: 8 מטרה

 .קצועמה והוראת םהלימודי

  
  דיםילשאלות שנשאלו כל התלמתשובות . 1

ודי מבלי* (N = 153) יעל תלמידי ו* (N = 129)יב -די יאמיתלל אהובים ע טיםבהי. א

  ] בי-אתות יין לתלמידי כלושאב. 1.עיף גוסכיתה י  לתלמידין שאלוב. 1.בף יעס [יהפהגיאוגר

שאי לימוד מתחום הגיאוגרפיה וו ננמידים ציילתהמ 95%-כ: יב-יא דיימלם על תיהובאם יטהיב

 לע םוביהאה דימול היאשמנו.  דרכי הוראה אהובותונייצ םי מהתלמיד77%- כו םהילהאהובים ע

 יהגרפוגיאמ ושאיםונ) םדייהתלמ מ53%-כ (בליתח ההירפאוגגיהי ו נושאיה השכיחים –ם ידימהתל

היו התלמידים וראה האהובות העיקריות שציינו הה יכרד). דיםמי מהתל19%-כ (אלרץ ישארל ש

   ).םידתלמיהמ 42%-כ( הארהוהפי ואמכללית  ןצוות רעושבי) דיםימלתהמ 51%-כ(וטיולים ם סיורי

מתחום הגיאוגרפיה ימוד ל ישאנו נוייצ םלמידיהת מ92%-כ: י יידמתל ל עוביםהאים טהיב

לימוד האהובים על האי שנו. וראה אהובות הידרכ דים ציינומילתה מ84%- כו הםילאהובים עה

 הזרח התיכון או הנושא בגרסמד מתוך גיאוגרפיה של המולי ים הם באופן בולט נושאיידלמהת

הובות אהראה ו ההרכיד). םהתלמידי מ50%- כ" (תיכוןה חפיה של המזרוגרבגיאאל רשי", השחדה

 םיטרסב הייפצו, )םידימתלמה 47%- כ(ה ראוהה ךדרמכללית ות רצון ע שביוהיהתלמידים שציינו 

   ).םדימיתלמה 36%-כ(ם יהותקבבען יוד םויקו

  

ודי מבלי* (N = 97) יעל תלמידי ו* (N = 151)יב -יא ידמים על תלהוביתי אבל םיבטיה. ב

  ]בי-יא ותיתלמידי כאלון לתבש. 2.ף גיסע וי התיי כדילתלמשאלון ב. 2.ב עיףס [יהפהגיאוגר

שאי לימוד מתחום וו ננמידים צייל מהת94%- כ :יב-יאי ידלמת עלם ביו אהתיבל םטייבה

 ןמבי. תם ציינו דרכי הוראה שאינן אהובוי מהתלמיד36%-הגיאוגרפיה שאינם אהובים עליהם וכ

 27%-כ( חבלית ה גיאוגרפיםשאיונה  השכיחים היו–דים ימתלה לם עיבו אהי הבלתדימולהשאי נו

ו ינו היוצות שבוה אא הלהאורה הדרכי). םידיתלמהמ 26%- כ (ליתכל כהיפוגראיוג) םידילמהתמ

 11%-כ(ורים ופעילות חוץ יומיעוט ס)  מהתלמידים12%- כ(רה ו המדיל יעהחומר   שלבההכת

   ).םמהתלמידי

יה פוגראהגי  מתחוםדוי לימאיינו נושדים צימלתה מ83%-כ :יי ידמתל לים עבהוא תיבלים טהיב

הנושא הבלתי . ן אהובותנשאי  דרכי הוראה מהתלמידים ציינו54%-וכם הילבים עוהאאינם ש

 לציין כי מעניין, ) מהתלמידים35%-כ (ןוכיתה חרזמה ל שיהרפגואיג אוה םדימיאהוב על התל

היו ת בוואה הלא ראהוהה ידרכ.  זוהתיגת כרדב םיד מהתלמי50%וב בקרב אה כוערךזה הושא נ
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וסבל , דימת נישטופת חי שטהצורים בשאנווד ה לימ,)ים מהתלמיד28%-כ(ץ  חולותעיר פדעה

   ).םידימלתהמ 15%-כ(ת אוצרהו תה חזרורבהמ

  
. 3.יף בסע* [(N = 99)יתלמידי ו)* N=67 (בי-אדי יילמת – לתכנית יםאנוש הוספתלהצעות . ג

  ]יב-ת יאוית כידימלתל ןשאלוב. 3.עיף גוס כיתה י דיימלתללון שאב

ם המ 37%- כ, תזי הפיהיפאוגרגי השל לימודי בהרחבה םינימעוני בי-יא דיימלמת 52%-כ

ימוד לה תא בים להרח רוצים היוידיממהתל 21%-ימודי ארץ ישראל וכשל ל הבחרבה םמעונייני

  .יםספם נוריזווא תונימדעל 

 ללמוד ם מעונייני27%-כ , לאר ישץ ארימודיל לשקה מוהע חבהרהב ם מעוניינימתלמידי י 50%-כ

 הפיגיאוגר הימודילאת  יבחהרל שיםמבק דיםיהתלמ מ17%- כו לםועברים על מדינות ואזו

  .תפיזיה

   

* (N = 50)י תלמידי ו* (N = 35) בי-אי ידימל ת– הגרפיואיהג ידומילמ תרכיות המתעוררוע שאלות. ד 

   ]יב-יתות יא כילמידאלון לתבש. 1.ו סעיףוי  כיתהי דילתלמ ןולבשא. 1.סעיף ד[

 54%- כ(כלה ל לכת הנוגעוסריותו משאלות יב-יא מידיתלקרב ב מעלה יהוגרפצוע הגיא מקלימוד

בה יבהס תוות לאיכעוגנת הלואש, )םמהתלמידי 43%-כ(ת ופוליטיות וניוצי ותשאל, )םדיהתלמימ

 ועקצ מלימוד). םידיהתלמ מ9%-כ (ותדינמן ביים סחילעות הנוגלות שאו) םידימהתלמ 43%-כ(

 תשאלו, )םדיהתלמימ 45%- כ( הנוגעות לכלכלה סריותו מות י שאלבתלמידיורר מעה יפגרואיהג

 בטעיקר בהיב (נותמדי ליחסי גומלין בין נוגעותה לותושא) 22%-כ(ציוניות ופוליטיות 

  ). ליהקונפליקטוא

  

)* N = 31 (בי-יאדי יתלמ – הודי הגיאוגרפייממלות רורעת המת ערכיות עם שאלותוהתמודד. ה

תות ילתלמידי כ ןולבשא. 2.וף  י וסעיהתיכון לתלמידי לבשא. 2.יף דסע)* [N = 38(י תלמידי ו

  ] יב-יא

ה פירגוהגיא לימודימת לוועת הוי עם שאלות ערכותתמודדה לבנוגעב י- יא תלמידישלהצעותיהם 

) םמידילתהמ 29%-כ (גשיתית ורשמע בותרועמ, )יםדתלמי מה68%- כ(ושא נהד ומילת  אוללכ

 בנוגע י יידלמת שלם ותיההצע). םיידמלהתמ 10%-כ (היעהבמות קחהתר לשרך דבונקיטה 

 66%-כ(שא הנו ודימ לאת ללוכה פירגאויג הדיולימבת העולו ם שאלות ערכיותעדות תמודהל

רחקות תהרך של דב  נקיטהאו) מידיםל מהת34%-כ(ת ית ורגשישע מתומעורב, )םמידילתהמ

  ). םדיהתלמימ 11%-כ(בעיה המ

  

 י תלמידיו)* N = 2(ב י-אי דימילת – םנירים שוטובסק הירפוגיאגהת ראול הש ייםדויחים יטבהי. ו

)N = 30] *(יב-ות יאכיתלמידי אלון לתבש. 3.עיף ווסיתה י י כלתלמידבשאלון . 3.סעיף ד[  

ניים ייופהאיה וגרפאיגהאת רוה ם שליעל היבטים ייחודילהצביע שהתבקשו  יב-א יידמילת ןבימ

 ההבעי"ד לימו  אתיןצידתי -יממלכתוך הינד מהחאח ידמלת, ו אליםימשתייכשהם  כים החינוזרל

 םנספרי הלימוד איחר ש שמא סבורהערביוך נמהחי חדאמיד תלו, אלרשבנוגע לי" יתמוגרפהד

לא  אף. יתרבעה פהים בשדת התלמיטת שלי אמחזקתה פיוגרהגיאת אהור, רביתם לעגמיורתמ

וכי ניחה רםן הזייה לבגיאוגרפ התוראהין  בירהתו קיימת סעתדיב ציין של-יא ידמיתלמאחד 

   . משתייך אליורספה יתבש



34 חטיבה העליונהלקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה ל

 ייםינאופי ההיפראוגיהגאת ים של הורודייחי םעל היבטילהצביע י שהתבקשו ידי תלמבקרב 

מצטיין רם ת ספי שבחשיםממלכתי  ההחינוךלמידי ת, יםכיישת מהםיו לאש יכוינם החזרל

עות אמצ בקהטיילו לפתוסחייתהת קיימש, )יםתלמיד 13(וע מקצאת הרלהווגע נת בוחיפתב

א הו דוושהלימ) תלמיד אחד(יחסות לאקטואליה ית התשקיימ) םיתלמיד 2 (עקצומת האורה

 אוגרפיההגילימוד ש סבוריםי תממלכההחינוך י דימתל). תלמיד אחד" (יותשמאל"בזיקה לדעות 

 .) תלמידים2 ך"תנלוגרפיה איגהאת קשר ומ)  תלמידים3(רץ  לאשרת הקא ש מדגידםסבמו

  זיםום דריפרכ רבתחת והשנטי ולל כיתוזדרשת הורבמיסוק  העאתנו ערבי ציי ההחינוך יידלמת

   .ו זתגרסמאחרות מלבד הדת היהודית בתות דעל  לימוד התאו) ם תלמידי7(

  

 םייכי המשתרפבתי סוגרפיה באיראת הגהולבין  ל שלעיםבטי ההי ביןת סתירהאם קיימ הלשאלה

ים אושניותר ד מלל ךשצרי יתד-יתכלמהמך וניחמן הד ח אלמידתנה ע, ונהחינוכי ש םרלז

שיש  – וכה הפה טענטעןממלכתי  החינוךמן האחד ותלמיד , םקומיים מאינוש ולמיים ופחותע

  . םלת על העוחו ופלא ישרתר עלוללמוד י

  

   ]יף אסענים קשרים סטטיסטיים בין שאלו) [N = 322 (וגרפיהאלפי לימוד הגיכ  תלמידיםעמדות. ז

ראת להווהגיאוגרפיה ללימודי  געותונ הותמדעונת של מגוימה שר גהוצה יםידלמהת בשאלוני

ש ולשל םיורמניתוח ג עותו באמצגוו סאלה. )העמדות שהוצגו למוריםימת רש מהשונב(המקצוע 

 מדות ע)3( ;םלילוכ דולימ ישאונכלפי  תדועמ) 2 (;ביםמורכ נושאי לימודכלפי ת ודמע) 1( :תקבוצו

  .סות והתנםשוים ייללוכד הולימ יושאנכלפי 

  

ה בושח "ל שהריחבל תרוי בהגבו הלבשומ ההציון(ם תלמידיני רוב הי בערתוביות בושח העמדותה

) 81%(ראל ל ארץ ישיה שגרפוגיאהעל למוד ל ש שיהן )"דוה מאברידה מב הבחשו"ו" בהרה ידמב

ש יהן שם דימילהתי ניבעפחות ת בושוחהדות מעה). 80% (םייודימל ריםובסי בותרלה ישוש

פיה ווסלהפי על מודללש שיו) םדי מהתלמי30%- כ(ות אחרים עקצום מ עשילובבפיה גראוגיד מולל

  ).דיםילמ מהת34%-כ (פיהוגראגישל ה

  

  לומדדתלמי הוב שרספהית ייך במשתליו אשוח יקפן סוג היב יסטיתטטהק סובמר  קשנמצא

י דומליכלפי תלמיד הל דות שעמהן ביל) הערבינוך יחה, ידת-יכתלממה ךנויהח, תיכהממלוך ניהח(

וד מלידו בצידש תויותר לעמד הב רתויבש חייחסו ערבי הבחינוך ומדיםים הלידלמת. יהרפגאוהגי

 בותשי לחתיסחי, תוסנתה ווםשי יללכוה דולימות שצידדו במד ובעכללייםים וכב מורשאיםנו

רה ולכא. תיד- תיכלמהמוך ניבחו יתכלממה ךוניבח הלומדים למידיםת להדות אחסו לעמשיי

 יןבל) יבו  איא ,י(התלמיד  ךיתישמה יאלש הרגת הכיתדבין ק סטטיסטית שר מובה קנמצא

נים עור הפ מסןי ברהפענו תקף בשל י א זהשרק שאלא, וגרפיהיאהג דימוילכלפי ותיו מדע

נו יא אשר) יבת ויתכי דימתל 178-תות יא וכי דימילת 29,  יותתי כידמי תל110(זה לזה ים שוווהמ

ר מובהק מצא קש נלכאורה, ןו כמכ). η² = .07(חות פל" בינוני"ל אפקט דוגי דיעל " הוצפמ"

 שרקאף ש א אל,יהיאוגרפהגלימודי כלפי  מדותיוע ביןל דימהתלשל  אמוצ הין ארץסטטיסטית ב

  ).רץ האילידי ינםשאתלמידים  49 ת לעומץראי הדיל י268 (בהיס אותהשל ב קףת נויאה ז
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 )*N = 129(יב -אי ילמידת – דים הנוכחיתוימהל ת בשנהיגיאוגרפהלימודי מ ןוצשביעות ר. ח

  ]בי- יאתותדי כיימתלון ללבשא. ף זיסעלתלמידי כיתה י ו בשאלון. הסעיף  [)*N = 179(י תלמידי ו

  . מאודבה רוה ארבידה במה שנה רפיהוגיאי הגדמולימם יצומר םשה ויניצב י- יאיד מתלמי66%-כ

גרפיה גיאוי הדומ מלימאוד במידה רבה ו א רבההידמבים צורם מהינו שיי צדי ימ מתל58%-כ

  .תנוכחיה םיוד הלימנתבש

  
   בדיב בל-יאלשאלות שנשאלו תלמידי תשובות . 2

  ]יב-אי ידימלת לןולשאב. 4.גיף סע)* [N = 22(ד ימוצמצום של נושאי ללהשמטה ולהצעות . א

 לכצוינו  (תילבחהה יפרהגיאוג  שלמודילה י נושאםוצמצבים נייונעמ םידימלמהת 36%-כ

ן תיכוה חזרמהל ש פיהוגראיג יחידת הדיינים לצמצם את לימויונעמ  מהם32%- כ, )םיהנושא

 18%-כ, )םלגר חומ, הקליטיואופיג, הקעסות, הגירה, מדינות ערב, םזטלינמדפונ: צוינו הנושאים(

, שייהעת: צוינו הנושאים (לראישץ ארל  שוגרפיהאיגהד מויבל וםצל צמ עוצימלהם ידמימהתל

  ). יורע, תמיייה כיעשת

  
  ]בי-יא תותיי כדימלת לןולאשב. 5.ג ףיעס)* [N = 76 (עהמקצואת לדרכי הור עותגנוההצעות . ב

- כ, יתיויו חמד מיודלימ לנותולהקח טשבם ם וסיורייוליטלת צאב הציעו לי-א יידי מתלמ96%-כ

 שימושת בובהרל ויצלמ היםידמתל מה11%-וכ לנתחםו יםרט בסצפות ליצומלה הםמ 20%

  .באמצעי המחשה

  
  ]יב-אכיתות י לתלמידיבשאלון . סעיף ב) [N = 148(וגרפיה יא גתבמגמ הבחירה. ג

 31%-כו, תיש איהרי בחךתומה פירוגאיגת מ לומדים במגבי- כיתות יאי מתלמיד69%-כ

  . רתםיחמבלא  שמהגבמ" םיאצמנ "ם הינו כיצי דיםילממהת

  
  ]יב-א כיתות ידיילתלמן ולאשב. 1. בףיסע)* [N = 127 (ה במגמהריבח ליוקיש. ד

, )דיםילממהת 62%-כ (וגרפיהאגיבתחום הניכר  ענייןשל בה ברו חוגרפיה בגמת הגיא מתלמידי

  ). םמידילהת מ28%-כ(נסיבתיים קולים שיאו מ) םדיהתלמי מ28%- כ(עשיים  מםילקוישמ

  
  ]יב-איתות יכי ידמללתן לושאב. 2.סעיף ב)* [N = 128(מהלימודים במגמה   ציפיות.ה

 34%-כ(כללי גרפי וידע ו ידע גיארכישתה לציפייו לל כוגרפיהיאמת הגג ממבי-יאלמידי  תציפיות

) םימידלתמה 26%- כ(ישג להה יפייצ, )םלמידימהת 31%- כ(הנאה ו ןלעניי היפייצ, )םדימהתלמי

הם לו הילא שו ניצים יידלמת מה13%-כ). םמהתלמידי 6%-כ(ץ מאמ  להשקיעהרישיה לדיפוצי

  . גיאוגרפיהודי הימלמיפיות צ

  

)* N = 129(פועל ב םימודילבין הלרפיה גאוית הגגמ במםמודייציפיות מהלבין ה הימלהה ידתמ. ו

  ]בי-יתות יאכ ידימלבשאלון לת. 2.ז ףיעס[

  .מוש הוגהמן המגמ הםייות ציפי כונייצ יב-אדי ימיתלמ 59%-כ
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  ]יב-אכיתות י לתלמידי ןולאשב. 3.יף זסע)* [N = 93(אוגרפיה ינוגע ללימודים במגמת גבהמלצה . ז

יין ענ הלבחירה את ימוק כננויציומה גמבחירה ב למליצו עהיב - כיתות יאיידמתלמ 54%-כ

יינו  צ31%-וכ, תרו הבגוכך גםקל קצוע שהמ ונהם ציי מ44%- כ, ב להם הלימודסהאה שהנהו

שובים חהומות קמה תואת ונהשכ את הצורך להכיר את המדינות מהמג לותפטרה להצמלצכה

  .םע לחייהמקצו של וונטיותרלת האכמו כן הם ציינו ו, םלבעו

  
  ]יב-אתות י כילתלמידיאלון שב. 4.סעיף ז)* [N = 13 (אוגרפיהיגמת גמבם ימודלבנוגע ל צהלהמ-יא. ח

 מקצועהות יהוגעות ליה נרפוגאיג בחור במגמת ללאש שהמליצו יב- יאי למידת 13נו ציי שבותהסי

  ).םידימל ת3(ם ימד הלו עלסומע ליטומ) תלמידים 4 (קצועימ פק אולונט) םידימתל 9(משעמם 

  
  ]יב-אכיתות י לתלמידיבשאלון . 1.סעיף ד)* [N = 140(אוגרפיה ית הוראת הגומטר תגהש. ט

מידת ההשגה ר ומכל (3.31הוא ) 5-1 לםוסב(רפיה וגאהגי ראתהומטרות  של השגתמוצע  המןהציו

 תמיד). רבה עד ניתוינבהיא  יב-יאלמידי  תםוחיומדה עליש היפרגואיגהת ארהוות ל מטרש

 לשעת וצממהיבות שחהדת מיו 3.39 אגיאוגרפי הי ידע םות מתחורת של מטעהממוצ שגההה

  . 3.21א הי יםרכמתחום הערות מט

  
ל  שהירבח לתרוה ביוגבולב הש המוןהצי (בי- יאידמילתב ו רבעינייותר במושגת האולי  המטרה

 לסביבהו חריותנלא ודעות המא טיפוחהי") אוד מהבדה ריבמ בהשוח"ו" בה רידה במובהחש"

פי ל(ת גשומ הפחותה רטמהשד עוב, )יםלמידהת מ60%-כ(הרחוקה  והקרובהת והאנושי הפיזית

 המטרה). ידיםלמהת מ30%- כ (וקהרחהה וסביבה הקרוב פעילה בורבות מעעידודהיא ) ו מדדותא

 תיקשר מובהק סטטיסט נמצא. יםרב המורו עיניבפחות ת משמוגכפסה שנת זום  היא גהחרונהא

 יב-אי ידמילת. יהרפגאוי הגוראתות הטרמת גשהן ביל) רביך עדי וחינווהיינוך ח (ךנו החיגו סבין

 יותר כיםערהם חותמטרות מפי ו ידע גיאוגרת מתחוםרול השגה של מט עחוווערבי דיהך נויחב

של   הנוספיםי הרקענתן משיבת יסטיטטס הקבמו קשרנמצא  אל. דיהוך הינוים בחידמילמת

  .הגיאוגרפיה בכיתתםאת ור התרו השגת מטיןיב לב-יאדי תלמי

  
יב -א יתלמידי :תוייפצפ סתורמטההשגה של ת דבמי קיםבהמו םייטסיטט סםילבדהו צאנמ

, תגיאוגרפיות ונוימיומרכשו , תיתרכעמית בבה מרחיחש והייו ראתחיפי  כציינובי ער הבחינוך

 ,והאנושית תיפיזה הביסבי הפלת כריוחאכבוד לאחר ו, בותיתרת-חברתית נות לשודעות מווחתפי

  .ידוהיה רזגמב רפיהיאוג גתמגם במידיממתל יותרה וקרחוהה ובקרתם היבבסב םליפעיוכן היו 

  

  דלב בי ידימ שנשאלו תללשאלותתשובות . 3

  ] כיתה יתלמידי לבשאלון. 3.סעיף ה [(N = 179) הגרפייאומגמת גמוד בלל ייןענ

 אוגרפיהימשיך בלימודי גד להוא מבהר הד במיאו הדה רבימבינים י י מעוני מתלמיד35%-כ

  .מהגמגרת הסמב
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  שאלוניםים בין סטיטטיס םיקשר
  
.  העיףס [םידילמלתורים ן מבי אהווש ה–אה רוההרכי דאוגרפיה ויי הגפי לימודלכעמדות . א

  ]י ן לתלמידי כיתהלואבש.  גיףעוסיב -אי כיתות יבשאלון לתלמיד. ף היעס, םיר מוןבשאלו

  .םיידמל תינלושאבהן ם ריוי מנולשא ב הןועיהופ אוגרפיהילימודי הגלנוגעות העמדות שמונה 

ד מוהליי ושאנ לע: התלמידים הםוני צימ גבוהיםהמורים  יוניהם צבש יםהפריט, מדגםה בכלל

 ודכנתמעלהיות  םיהלימוד תל תכניע ; חיים אנוהשבלחברה וונטיים רלים להיות ימודלתכנית הב

יורים לכלול ס םיהלימוד תל תכניע, ונותרחאנים השב הוגרפיגיאום התח פתחותתה ולשקף את

מתחום איכות ם נושאילול ועליה לכ, ההוראב טנר והאינטחשבמהלוב ת שי אלהדגישליה ע, יםרב

  . ודיסי שג מותייקנותר ממורים להי הב רתובחשים ניקתלמידים מ. יטיקהאופולגי, הסביבה

ם ריזכנה האלים הם ידי התלמונצי מגבוהים המוריםבהם ציוני ש הפריטים, לכתיממ הבחינוך

 בחשהמ ב שילואת שגיים להדדמוילה יתכנת לעי כ רוב סוריםמדגם ובנוסף המ הללבכ

  .ודיס יושגמית להקנים ריוממ רתורבה ייבות ש חמקנים תלמידים. וראה בהטנטרניוהא

נטית לוו רנית תהיההתכלכך שגבוהה ת יבו חשמקנים, יותר מהתלמידים, המורים, ערבי הבחינוך

  אתמוד ללחשוב לתלמידים ואילו, סביבההת ומאיכ םיאל נושולכם ושתייחלחברה שבה אנו 

   .יםמורהר מותי עוצקל המש דגי היסומוש

ציוני התלמידים הם אלה  מגבוהים יםרוהמני יוצ םבהש הפריטים ,דתי-ממלכתי הבחינוך

ים לכך שבחירת הנושארבה יותר ממורים יבות  חשמקנים םידתלמי .לל המדגםבכם ינזכרה

  .םת אחריילוב עם מקצועו לשתתאיםים ודמבתכנית הלי

  

 לוןאשב. 2. דיףסע[יב -יאדי מי לתלים מור ביןאה השוו–ה פירגואי הגתאור התומטר תגהש. ב

  ]יב-תלמידי כיתות יאל וןאלשב. ד ףיעסו יםרומ

 זיהוי: מרבית המטרותיב ל-י יאידמתלמתר  יוההוב גתשיבו חקניםמ המורים ,גם המדבכלל

 יהגרפיאוגתחום הלת וטינרלווהות ימנומיווח תיפ, רפיאוגהגישינוי במרחב  ל תהליכיבנה שוה

רחב מ בתעופוהבנת ת, )דומיים וניתוחם ועונים גולנתאיסוף , ניםשות רו ממקועת ידקהפ(

, זוריםא, תומקומשל  המרחבית  בשונותהבנה והכרה, ותןעומשמ) םינמאפיי, דפוסים, כונותת(

ין בסטטיסטית  קהבבדל מוה ריטים לא נמצאהפאר שב. ת זוונורשי שובשהכרה ו, ופיםונסביבות 

  . יםדילמלת םרימו

 הםב י-אי ימידלתי צע ציונבוה מממוורים ג המיוניצ ממוצע בהםש הפריטים ,תיכלממ הוךבחינ

  .כרים בכלל המדגםנזאלה ה

ת ושיזוק תחיב לח-אמידי ילמת רתובה יבות ריש חיםסייחם ממורי, דתי-ממלכתי הבחינוך

   .תיופצתנמוך של  רספמשל א זה בצמלסייג מ יש. ישראלם עלול אשרי ץת לארוכהשיי

 היבחשו ייהורים לפיתוח ראר ממ יותבה רתשיבוחים ייחסיב מ-יאתלמידי , רביהעך וניבח

  . תיתרכמע-ביתרחמ



38 חטיבה העליונהלקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה ל

  קר המלאים המחיממצא

  
   שאלון המורים: וןראש כלי

  
   ייני המשיביםפמא. א

 מורים ששימשו גם כרכזי מקצוע הגיאוגרפיה 66.9% (97כללם בו, ים מור146תפו  השתרבמחק

   7.בבית הספר

  
) 24% (35, יכתלמהמ ךנויח בודימלים מור) 71.2% (104 :לפי סוג פיקוח יבים המשגותלהתפ

  . ידת-דו בחינוך הממלכתי לימוריםמ) 4.8% (7- ו בירנוך העיבחדו מיל

  
חוז מדו בלימ) 12.3% (18, ים לימדו במחוז הדרוםמור) 15.1% (22: ם לפי מחוזיבישהמת וגהתפל

דו לימ) 8.2% (12, שלים ירוזחומ בלימדו) 1.4% (2, ןוושומר הדז יהווחמב דוימל) 1.4% (2, החיפ

רים ומ) 13% (19-ו, ןצפו זחומב מדולי) 25.3% (37, דו במחוז מרכזימל) 23.3% (34, י" מנחמחוזב

  . ל אביבז תבמחולימדו 

  

 לימדו בדרגת כיתה םיורמ) 78.1% (114: םמדי מלה הם הכיתה בתדרג יבים לפי המשגותהתפל

 11. ב יהתירגת כדבו דמלי םירמו) 82.9%( 121-ו, אה יכית תגדרב לימדומורים ) 82.9%( 121, י

    ,יב- יא התיהכ דרגותב קמורים לימדו ר) 21.9% (32, בדלבה י תכי תגדרימדו במורים ל) 7.5%(

   .יב- איהכתה  תדרגובם ג וי התמדו בדרגת כייל םירומ) 70.5% (103-ו

  
ביניים ה-בתלימדו בחטים ירמו) 36.3% (53 :םינייבה-טיבתחב יבים לפי הוראה המשגותהתפל

יים בנוסף להוראה נביה- תטיבחב לימדו לאמורים ) 56.8% (83-  והנוילה העיבחט בהראוף להוסבנ

  .שאלה זוהשיבו ל א לםרימו) 6.8% (10 .הונהעליבחטיבה 

  
ש ל בין שנה לחמק שתי ול בעםימור) 13.0% (19 :ועקצמה ראתוה בותקי יבים לפ המשגותהתפל

 106-  ו,ועצמקה תבהורא םיעשר שנל ין שש בלש קתו בעלי) 14.4% (21, ועמקצה תאור בהשנים

  .הרפייאוגהגע צומקת  איםשנ 10מעל ים מדרים מלומ) 72.6%(

  
 ינתח לבםהיתלמיד תא וניכה םריומ) 96.6% (141 :ותלבגרכנה יבים לפי הת המשוהתפלג

רות גב הת לבחינום תלמידיהנו את הכיאל מורים )3.4% (5, ד"בתשס יהגרפוגיאב תורהבג

  .ד"יה בתשספיאוגרבג

  
 33, הגרפיואיר בגגבו רים הם בעלי תואמור) 66.4% (97 :הלכשלפי ה םייבהמשת וגהתפל

 םיראתלי עב) 8.2% (12-ו, )פיהריאוגד לגר אח" דובכללם(יה פגרויאגב מוסמך תואר עליב) 22.6%(

לפירוט  ( זהף השיבו לסעיאמורים ל) 2.7% (4). ךוני לחחדאר "ד םללכבו (םאחרית ועבמקצו

  ). ג נספחואיה רפנם גיאוגריאשועות צקמהתארים ב

                                                       
בחלקי הדוח העוסקים בהשוואה בין זאת למעט , הכוונה היא גם לרכז המקצוע" מורים"בכל פעם שנשתמש במינוח  7

  .קבוצות
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 ידי ילאינם) 8.9% (13, שראלי יים ילידמור) 91.1% (133 :צאומץ ראי פם לי המשיבגותהתפל

  .םנישע נמצאים בה מעל שב אך, לאישר

  
ת מויולתבהש פוהשתת) 75.3%(רים  מו110: תותלמוי בהשפותהשתת יבים לפי המשותלגפהת

ש ו בשלמויותתלשבהפו תתשלא ה) 24.7( םיר מו36- וותנור בשלוש השנים האחהיגרפובגיא

  .)ה, פחים ד נסו ראתמויולההשתמעבירי  יםפוהג ותויולמהשתהשאי ונט ופירל(ות נוחראהם יהשנ

  
  דיםמולי התתכניפעלת ה. ב

  יתאשו ניהוגרפאיג ובתליב חיהגרפאוי בגאהההוראי שנו. 1.ב

ימוד ביחידות לנושאי הבורים המ לרה שי בחתשרואפ לתול כהרפייאוגגב ודיםמהלי תתכני

:  הםיתאשהנורפיה גואת הגידיחי בנושאי הבחירה. תליב חהפיראוגי וגתאישנוגיאוגרפיה 

 הרהבחי יאשנו. ליםוגיה ואקלרפוואומגי, יהגולוגיא, תייה כלכלוגרפאיג, ונית עירהרפיגיאוג

 הב אירופרמע, יתיתישתע-בתרת הברית הארצו, תירות הבארצ:  הםיתלהחב הרפייאוגת הגידחיב

 רו המוריםחבוראת נושאי הלימוד שה תיחוכש תוהתפלג הע מופיןלה ל1בלוח . השלישי והעולם

  . אלהידותביח

  

  
  חבלית ונושאית יה רפוגאיבגראה י ההואנוש: 1 לוח

  ראה ההוינושא
N 486  =ותבתשו ,N ותשכיח  135  =םיעונ  

ך ז מתואחו
  בותושתה

ך ז מתואחו
  וניםהע

  88.4       תבליחה וגרפיאיג

  68.9  19.1  93  ישי השלםהעול

  51.9  14.4  70  ית הברתארצו

  28.1  7.8  38  תייתיתעש-הבתרית  הברארצות

  20.7  5.8  28  ופהמערב איר

  84.2      תיושאנה וגרפיאיג

  66.7  18.5  90  תילכלכה וגרפיאיג

  57.8  16.0  78  יתנירועה וגרפיאיג

  24.4  6.8  33  לים באקותסוגי

  23.7  6.6  32  אולוגיה בגיותסוגי

  17.8  4.9  24  אומורפולוגיה בגיותסוגי

  

  מהם84%- ה החבלית וכפירגיאוג הםוחתמ םאיוש נמדלל ורח ב מהמורים88%- כי כלהו ע1 חמלו

ת מיחידות חא בכלשאים ונה יפורלצי(ת יאש הנויאוגרפיהגה מתחום םאיד נושמללבחרו 

 69%- כ(לם שלישי ו עהתייכיחה ה השהירחב האוגרפיה החבליתם הגיתחוב ).וח ספנראוהלימוד

 הוגרפיאיום הגתחב). יםרוממה 21%- כ(ה אירופפחות הייתה מערב  יחה השכירהוהבח) מהמורים

 חהכישהרה חיבהו) יםרומהמ 67%- כ (תילכלכ הפיגראויחה הייתה גיה השכירהבחת יאשנוה

  ).םמוריה מ18%-כ (פולוגיהרואומגי הייתהפחות 
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  יתשאנוה רפיגוא ובגיתבליחפיה רגואיבג י ההוראהאש נוולי דעת בבחירתקשי. 2.ב

ורים מה ונחילא הב, ותיהםבושתב. ליעד שלולימ האישת נוירשיקוליהם בבחעל  ולנשא יםהמור

משקפות  םהותיותשוב, ילחבה םבתחו רהיבחי יקול שן לבייאשונה רה בתחוםיחבי ולקשיבין 

 2 וחבל. וראהההשל נושאי  תיישא ירהבחשרת לים במקום שבו מתאפת כולעדלי שיקולפיכך 

  .דימושאי הלרת נויבבח עתדי הת שיקולוכיח שתתפלגועה הן מופיללה

  
  ]החתופ שאלה [םישאי והנוייםחבלהוד ימלה יאשונ תרבחיב תולי דעשיק: 2 לוח

  יםים והנושאיליחב הימודי הל נושא בבחירת דעתלישיקו
N 367 =ותבתשו ,N ותשכיח  134  =םיעונ 

וך  מתאחוז
  ותבושהת

וך  מתאחוז
  העונים

  64.2      וןמבנה וארג, ן תוכלישיקו

 יהגיאוגרפ: צוינו(ת ויזכרמ, תוינטורלו, תאליוואקט 
  )מתפתח םלועו  מפותחםלעו, ב"ארה, רוניתעי

52  14.2  38.8  

  21.6  7.9  29  אשונהל  שמיותחות בין 

  9.7  3.5  13  כניםדה מעוד למיירחומ 

  4.5  1.6  6  ם תת נושאי ביןגרציהטאינ 

  4.5  1.6  6  "םיניומה "יםנלתכ" ייםריאל" תכנים  ביןןואיז 

  3  1.1  4   טובןוארג 

  2.2  0.8  3   הרז חתו של שאל רחבןומגו 

  2.2  0.8  3  ימודשעות הלמר מתאים להקצאת ף החוהיק 

  43.3      םלמידילתטיות נולור לישיקו

 יםהליכת, ישילעולם ש: צוינו (םידימלת הלשיין ענ 
  ).שיתונאה יגיאוגרפ, כלכליים

61  16.6  45.5  

  14.9  5.4  20  ת ביערבשפה הרי לימוד  חומותנזמי 

  5.2  1.9  7  הרמת הכית עם המהלי 

  4.5  1.6  6  למו של התלמיד לעוהבקיר 

  1.5  0.5  2  ד הנלמרמחול ה שהשהמח רשפמא 

  36.6      התאמת ההוראה למורה יליקוש

  35.1  12.8  47  ראההול קל 

  6  2.2  8  ישיהא יונווניסהכשרת המורה  עם מהיבהל 

  1.5  0.5  2  ברים אל המורה שמדיםאנוש 

  35.1      עצוקמה דומיל ךשמהל םעיג הנוליםשיקו

ם עיימסי /דולימהשך יסוד להמתוכניווים  המהיםאנוש 
   החובה  נושאיתאורהל

16  4.4  11.9  

  7.5  2.7  10  אנסין  נתבה לעיםמסיי

  7.5  2.7  10  פיתרוגאי גהלהבנם וידע בסיסי  כלימקנים 

  6.7  2.5  9  כלה הכללית להשיםמתור 

  3.7  1.4  5  עקצומ הלש החברות תמונה  לראריםשמאפ 

  1.35      יםרח אליםשיקו

  32.1  11.7  43   ות הבגרניבמבחהופעת שאלות  של ותחשכי 

  3.7  1.4  5  סורתיתמ נלמד 
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         אנוש הןוגרא מבנה ו,כןות ילו בשיקיםהמורחשבו התד מו בבחירת נושאי הלייה כל עו2ח מלו

ם הנוגעים וליקיבש, )םיהמור מ43%-כ (ידיםלתלמנטיות הנושא וולר ילבשיקו, )םימורמה 64%-כ(

 עהמקצוימוד להמשך ס ליהנושא בס של ותוהיב, )ים מהמור37%-כ(להתאמת ההוראה למורה 

  ).  מהמורים32%- כ(גרות הבת ונבחי באשועת הנפ הותכיחובשו) םיורמהמ 35%-כ(

  

  תויוגס ה לפיארוה: אה מעבר לתכניתרהו. 3.ב

ים רמוהבקשו תנ, תימרשה יםדומיהלית נכבת וד על נושאי ההוראה שלא נכללו ללמהבמטר

 תלגופתה ופיעהמלן  לה3וח בל. לימדו תןאו שהפיגרויאשא ג בנויותודמי לתוסוגיח על וודל

  .ות לפי נושאים שונתיוסוגי ויות ההוראה לפכיחש

  

  ]חהפתו שאלה [ותלימודי תוגיסו נושאי: 3 וחל

  ודיותמ ליותסוגיאי שונ
N 152 =ותבתשו ,N ותשכיח  75 = יםעונ  

וך  מתאחוז
  התשובות

 וך מתאחוז
  העונים

  52.0      בינלאומיים/בליים גלויםהיבט

 סונותא: מקומיתו תלובליגיה גלואקו
שמירה על איכות /תולובג הם חוצוהיז/לוגייםאקו

 תורכיע תילמוד/הב סבי-םמלין אדויחסי ג: ההסביב
  ת הסביבהוכיושא אנב

27  17.8  36.0  

  5.3  2.6  4  ציהזילובלג

לין בין  גומייחס, גבולות יככסוס: ליטיקהפוואגי
  4.0  2.0  3  ת מדינו

 כיםסכסו: למייםעו ודדות עם משבריםהתמ
  תומגיפ, ינעו, עבר, תומלחמו

3  2.0  4.0  

  2.7  1.3  2  יאירופחוד היהא

  2.7  1.3  2  תוימלאו-יות רבתעש

  1.3  0.7  1  חמה עם עיראקהמל

  1.3  0.7  1  )יללכ(ח תפתח וממפות םעול

  1.3  0.7  1  ייםמלאו בינתרוהנ

  1.3  0.7  1  ודדות עם פיצוץ אוכלוסיןהתמ

  44.0      ם קרקע ומי

 עלת יוכוזוש ממי/עקרק ושימ שילם עיקאבמ
  תורקעקסוגי /עקרק

20  13.2  26.7  

  17.3  8.6  13  מים על קיםמאב

  4.0  2.0  3  נפט

  2.7  1.3  2  אתיוושה בטבהים י מרתיאג

  2.7  1.3  2  תוושי קרקע בערים שונשימ

ות  חקלאלשם  שונידגמים/תואקלל הח שהיוגרפיאג
  ונים שםילוגידו

2  1.3  2.7  

  22.7      וןיכמזרח ת

  16.0  7.9  12  רופוליטיקהדהי/ת"ים במזהית המבעי

  



42 חטיבה העליונהלקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה ל

 )המשך (3לוח            
  ודיותמ ליותסוגיאי שונ

N 152 =ותבתשו ,N ותשכיח  75 = יםעונ  
וך  מתאחוז

  התשובות
 וך מתאחוז

  העונים

של  תרונה – ת"המזה/סוך עם הפלשתינאיםהסכ
  אש

2  1.3  2.7  

  1.3  0.7  1  " תיכון חדשרחזמ"

  1.3  0.7  1  ת"זהמה לע םזילאינולעת הקוהשפ

  1.3  0.7  1  ת"י ניקוז משותפים במזהאגנ

  12.0      לישרא

  6.7  3.3  5  חוצה ישראל שכבי, ליהאקטוא: ורה בישראלתחב

  4.0  2.0  3  פרתה קו/לישראלות גבו

ות גדר קב בעיםיאוגרפיג קונפליקטים/ ההפרדהגדר
  ההפרדה

2  1.3  2.7  

  1.3  0.7  1  לאף לישרק המשות השוו שליחס

  1.3  0.7  1  ור ופיתוח בישראלשימ

  1.3  0.7  1  יותוושעכות ליככל ותגיסו

  1.3  0.7  1   וח פיתירותי בעשבותיהתי

  1.3  0.7  1  )םיכולל סיור (י" אדיומ בליחידת שטיח

  12.0      רה וחבהכלכל

  1.3  0.7  1  שיהשלית בעולם לכלייה כוגרפגיא

  1.3  0.7  1  עירוניח ותיפ לשיים ומקומיים לאורים אקטהקש

  1.3  0.7  1  תיון סביבתכנ

  1.3  0.7  1  אסלאםגרפיה ודמו

  1.3  0.7  1  םולשו המחלמ יבעת מצהשפ

  1.3  0.7  1  קת משאביםחלו

  1.3  0.7  1  טבעורות שמרות ביתי

  1.3  0.7  1  חתויפת מר של פיין כמאישיםה מערכת הכבמבנ

  1.3  0.7  1  יתוחור מול פשימ

  10.7      יות טבעותתופע

  2.7  1.3  2  )סולינה (לת ושפגאו

  2.7  1.3  2  רונומיהאסט

  1.3  0.7  1  ונים בעולםקרח

  1.3  0.7  1  תיוגעש

  1.3  0.7  1  רץר האודכ

  1.3  0.7  1  )כללי(עות טבע בעולם תופ

  1.3  0.7  1  קוי חמהיל

  1.3  0.7  1  ת אדמהודעיר

  1.3  0.7  1   יישומי-ר כאתגרמדב

  1.3  0.7  1  )ב"בארה(ת ופוס
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 )המשך (3לוח            
  ודיותמ ליותסוגיאי שונ

N 152 =ותבתשו ,N ותשכיח  75 = יםעונ  
וך  מתאחוז

  התשובות
 וך מתאחוז

  העונים

  5.3      אה הוריהיבט

  2.7  1.3  2  יואת חבל ארץ כהוראת השלם וחלקרהו

  1.3  0.7  1  בליםח י רוחב לפחתך

  1.3  0.7  1   רוחב לפי אקלימיםתךח

  1.3  0.7  1   תעשייהשלה ולציסימ

  1.3  0.7  1  יהואלאקט

  1.3      םייטר תיאויםהיבט

  1.3  0.7  1  רפיהבגיאוג יגמותפרד

  1.3  0.7  1  דעמכה פיגרגיאוות התחהתפ

  

המורים ם שמחוץ לתכנית הלימודישות יות הלימודיסוג של הושאים העיקרייםנה  עולה כי3ח מלו

 44%-כ (םמיו עקרק, )םיר מהמו52%-כ (יםילאומ-ןבי/היבטים גלובליים :היובהם ו רבח

-כ(עים לישראל גונאים השונ, )ריםמו מה23%-כ(ון כ למזרח התיריםהקשו נושאים, )מהמורים

  ).יםמהמור 11%-כ(ת ויעבט תוותופע) יםמורמה 12%-כ(רה  וחבלכלהאי כנוש, )וריםהמ מ12%

  
  תוגי סופילה וראמת ההותר. 4.ב

ו  לא הבחינ,תשובותיהםב. תוארו בסעיף הקודםשוגיות  סיה לפוראהומת התרעל לו  נשאיםרהמו

ת וא את אפשקפויהם מבות ותשוהשייכות לנושאים שונים תוגיו סלתרומתן ש רים ביןהמו

 תוכנית ויוחכייעה התפלגות שפמו ןלה ל4ח ובל. עקצוהמ אתגיות להורסוההוראה לפי  תתרומ

  . זובשיטההוראה השל  מהרותה

  
  ] וחהפת שאלה [תויגוס פיל אהמת ההורתרו: 4 לוח

  ראה לפי סוגיות תרומת ההו
N 180 = ותבתשו ,N ותשכיח  87 = םיעונ 

 מתוך אחוז
  ותובשהת

 מתוך אחוז
  וניםהע

, רנותת סקריוצ,יםדימורבות גבוהה של התלמעלמביאה 
  כלפי המקצועת וביחישה יג תיוצר, מאתגרת

29  16.1  33.3  

  13.8  6.7  12  דלמנא ההנוש של מוקה ומקיפהעה נב הרתמאפש

  12.6  6.1  11   יוונטלרתי וומציא ן תוכתרייצ העיצמ, טואליה לאקתמחבר

, עצושל המקת ליכתית וגלוב מעריביתגרטט איניה ראירתמאפש
   עולמיות ותופעות כללםנייידמ םיכי תהלתלהבנתורמת 

7  3.9  8  

  8  3.9  7  ועקצ של המזםחושפת את הפלורלי, ונתמגו, הריעשמ

  5.7  2.8  5  כללההוטה הפש, שוואהה, קישור, ניתוח, נות חשיבהממקנה מיו

  5.7  2.8  5  לארץר ת הקשה אומעמיקהמודעות לסביבה הקרובה  את המעמיק

  5.7  2.8  5  )הליטה במפש: צוינה (ותם מיומנויות גיאוגרפישוי ירתמאפש

  4.6  2.2  4  יהפאוגרמקצוע הגי שלה בנה לתורמת

  
  



44 חטיבה העליונהלקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה ל

 )המשך (4לוח 
  ה לפי סוגיות ראתרומת ההו

N 180 = ותבתשו ,N 87 = םיעונ  
 ותשכיח

 מתוך אחוז
  ותובשהת

 מתוך אחוז
  וניםהע

  3.4  1.7  3   החומרתנמ להפתתורמ

  2.3  1.1  2   ועמקצוד הללימ ימקנה ממד חווית, החומר את שהממחי

  2.3  1.1  2  החומר ליישומי את תהופכ

  2.3  1.1  2  יות עבודה להמשך הלימוד תבנתוצרי

  1.1  0.6  1  ידים ביכולתםמהתל ןוחטבי את רהמגבי

  1.1  0.6  1  "רחוק-ידלמת "שלעות ללימוד עצמאי מקנה משמ

 ךצמם בדרע ע אתתקשים להבימש מידים במה לתלרתמאפש
  גילהר הדוימהל

1  0.6  1.1  

  1.1  0.6  1  יםשחללים דתלמי לגםחזקים ו םדיילתלמ מהמתאי

  1.1  0.6  1  תיתרוקיב בה חשידתמעוד
  

גר תא, תרנוסקירה של ציב התייהיות לפי סוגראה וההל יקרית שעה  עולה כי תרומתה4 חמלו

  דמנלה שאנונה מעמיקה ומקיפה של ה להבעיובס, )ם מהמורי33%-כ(ומעורבות בקרב התלמידים 

  ).יםרוהממ 13%-כ(ית כשוות העאוצי למדומליר הומח בוריחוב)  מהמורים14%-כ(

  

  יחודיותות ילועפ תועצמאב הראהו. 5.ב

ו נערכ שולות פעעלובכללן , צועקמהאת גרת הורבמס תחודיו ייתפעולו קשו לדווח על נתביםהמור

כו רנע שותיודייחהת וולעויות הפיחלגות שכפ התהמופיעהלן  ל5לוח ב. פרס ה לכותלי ביתץמחו

   .עוצקהמאת ורה מכחלק

   ]פתוחה שאלה [דיותוחיילות ועפ : 5לוח 

   ודיות ייחותפעול
N 204 = ותבתשו ,N תחושכי  114 = םיעונ 

 מתוך אחוז
  שובותהת

 מתוך אחוז
  וניםהע

  62.3      כיתתיות-פעילויות חוץ

  57  31.9  65  טיולים, םיידוים לימורסי

  4.4  2.5  5   העצמוז הכבמר קורבי, הל יפישראעצה ל במויותועילפ

ף ויסא: צויינה (הביסבת הו איכ בנושא חוץותפעיל
  ) ם ופסולתבקבוקי

4  2  3.5  

  2.6  1.5  3   כז סביבתירמב םייו ניסתעריכ

 ,רפיהיאוגלגקות המחל: צוינו(ניברסיטאות  באוותפעיל
  ) יתומלא-ןי בהירפגאוהקמפוס לגי, בהביס הידעלמה המגמ

3  1.5  2.6  

  1.8  1  2  ידתלמהרי  מגויבה הקרובה למקום הסבדלימו

  0.9  0.5  1  ח"ל מטו שזויסע אמס

  0.9  0.5  1  ח"ם של מטמשחק ערי

  0.9  0.5  1  ח"רך מטדמד לנשירה נושא בח

  0.9  0.5  1  ם של המוביל הארצישבוע המי

  0.9  0.5  1  בדואיםמפגש עם 
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 )המשך (5לוח 
  ודיות  ייחותפעול

N 204 = ותבתשו ,N תחושכי  114 = םיעונ 
 מתוך אחוז
  שובותהת

 מתוך אחוז
  וניםהע

  0.9  0.5  1  יתוגלווראה מטתחנ הילעפמה" היפרגואי גיננאמ "תקבוצ

  0.9  0.5  1  ריל ןון וף עם מכולדה בשיתת הפעשייא תש נותחקיר

  43.9      תוידה ייחוד למיטגייתאסטר

  10.5  5.9  12  מאיותצ ע חקרותעבוד

  10.5  5.9  12  ה יאלוקטלוב אשי

  9.6  5.4  11   ליתאכיתה וירטו, קשבת מתוההורא

  6.1  3.4  7  מידים בהרצאות ומצגות  התלףשיתו

  5.3  2.9  6  ומפות םפירגח ניתו

  4.4  2.5  5  ץ האריעתד ביםנידוחי

  3.5  2  4  חים בנושאים גיאוגרפיים מומותהרצא

  2.6  1.5  3  פוטו גיאתעבוד

  2.6  1.5  3   ןודי תצוקבו, צתית קבוהעבוד

  0.9  0.5  1  תחומיים-שאים בין בנוותסדנא

  0.9  0.5  1  טפוליוורנת פהכ

  41.2      שה המחיאמצע

  8.8  4.9  10  אוגרפייםיג םיא בנושםסרטי

  7  3.9  8  םטריס פו,םייורצ

של , קניריפרי אסודגם של השבר ה: צוינו(ים  דגמתייבנ
  ) געשי גמי הרד, התיכוןח ר המזותמדינמפת 

4  2  3.5  

 יחקמש, הויטריומשחקי , מפה-מונופול: צוינו (יםקשחמ
  )הילצומסי

2  1  1.8  

  9.6      ספריות- ביתותפעול

  2.6  1.5  3  וגרפי לכלל השכבה א גיאנוש יום

  1.8  1  2  ית ספריתת מטאורולוגיה בהקמת תחנ

  0.9  0.5  1  םשנאספו בטיולי םייאון סלעהקמת מוז

  0.9  0.5  1  פר הסיתב בהסביבע איכות השבויום ק

  0.9  0.5  1  ספרבית וגרפיה ב גיאהקמת חדר

  0.9  0.5  1  בגיאוגרפיהניין י עמות פרסום של עבודות ותחות לוחליית

  0.9  0.5  1  טנפ הנושארי בת ספה בידז למיהקמת מרכ

  0.9  0.5  1  רבבית הספ" קע ירושבו"קיום 

  7.9      ים מורחיפיתו

  3.5  2  4  יםיגרפיאוג םיאנושב תיומוד ייחודי לתורב חורחיבו

  0.9  0.5  1   יםנשאים שוו בנםסים רב תחומיי קורתבניי

  0.9  0.5  1  ית ללימודי הסביבה תכנרחיבו

  0.9  0.5  1  סטלינה בפליםחנמב

  GIS  1  0.5  0.9 דילימו

  



46 חטיבה העליונהלקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה ל

 )המשך (5לוח 
  ודיות  ייחותפעול

N 204 = ותבתשו ,N תחושכי  114 = םיעונ 
 מתוך אחוז
  שובותהת

 מתוך אחוז
  וניםהע

  0.9  0.5  1  דת לימוד מתוקשבת  יחיחיתופ

  2.6      םידתיים מיוח כיתקטיםפרוי

  0.9  0.5  1  ני מסעהכנת יומ

  0.9  0.5  1  האמריקניגת חג ההודיה יחג – ב"א ארהנושוד לימבסוף 

  0.9  0.5  1  ת שונותונימדב טיולים ת ספרתיבכ

  

 מחוץ לכותלי תנווו פעילויות שלל נכםורי המוציינת שיויחודהי תיוולעי עולה כי בין הפ5ח מלו

 ימושש) םיר מהמו44%-כ(דיות חומידה ייל תטרטגיובאסוש מי ש,)םירומהמ 62%-כ(בית הספר 

 10%-כ (רפיהיאוגאי גושבנספרית -קיום פעילות בית) וריםמ מה41%-כ(שה חבאמצעי המ

 םתיי כיתופרויקטים) םירומהמ 8%- כ(ן ישומ ויםריומ המוד על ידייות ליכנ תפיתוח) המוריםמ

  ).םריומ מה3%- כ(ים חדיומ

  

  ותודיחיי תואמצעות פעול בהארוהה תמתרו. 6.ב

ץ ומחשת ועולפלל וא כל (ורטו לעילשפדיות וייחיות הולהפעי ן שלתרומת על ולנשא יםהמור

 ת המקצוע של הורא מהורהתתוכנייות יחוכפלגות שלן מופיעה התהל 6בלוח ). רבית הספ סגרתלמ

  .ודיות ייחלותועפות עצמבא

  
  ]החותפ שאלה [ותדי ייחוולותע פתמצעוא בההוראהת רומת: 6לוח 

  מתוךאחוז
  עוניםה

 מתוך אחוז
  ותכיחש  שובותהת

  דיותייחו תולועפצעות ה באמוראהת התרומ
N 55 = ותבתשו ,N 40 = םיעונ  

  צוע המקודללימתי חבר ממדהנושא ומקנה את ה ממחיש  11  20.0  27.5

  ועצמקה אלם יד התלמיתאבת מקר, מהנה, תרת סקרנוורמע  11  20.0  27.5

  ותנמוהפ רהחומשל  הנהב, וד מעמיק לימרתמאפש  7  12.7  17.5

12.5  9.1  5  
לוונטיות ת הראיש מדג, אליהואקטלוגרפיה הגיא את תקושר
  נהיסציפל הדישל

  רדת חקו עבבתכתי מנויות למידה ומיומנויות מיותמפתח  5  9.1  12.5

  יישומד לי הנלמחומרת הא תכפהו  4  7.3  10.0

  בהוראה וןוי גרתמאפש  3  5.5  7.5

  הסביב הותם לאיכהתלמידי תומודע את רתמעור  2  3.6  5.0

  יםשל חמידיםל לתותברמת תור  2  3.6  5

  יוקרת המקצועמעלה את   2  3.6  5

  רתיתוקיבה ב חשידתמעוד  1  1.8  2.5

  דומלי ערכי לחומר ה ממדהמביא  1  1.8  2.5

  ה בכיתה הטרוגניתהוראמה למתאי  1  1.8  2.5
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תה קנושא וההנשה את חידיות המוחית ית פעולועומצבאה ראוהה םת המוריעלד יעולה כ 6ח מלו

את רבה יהנאה וקסבה ה, ותרה סקרנעור, )םיר מהמו28%- כ(וע קצמלימוד הלתי ברד חממ

      ו תנמפת הואמר  החויק את הבנתלהעמ סייעה וכן, )יםורממה 28%-כ(אל המקצוע תלמידים ה

  ). המורים מ18%-כ(

  
  ייםות לשינוית והצענכ על התתת דעוחו. ג

 על ,יםדומנית הליכ בתםיייים והיבטים שלילחיוב םייבטהחוות דעה בנוגע ל לשוקהתב יםהמור

  . השוניםרבדיה

  
  םית הלימוד של תכניייםחיובטים בהי. 1.ג

  .םודיימלת הינכים בתבייוחהים בטת של ההישכיחויוהלגות  התפעהמופין  להל7בלוח 

  
  ]התוחפ שאלה[ם הלימודייים של תכנית טים חיובהיב: 7 לוח

 אחוז
מתוך 

  וניםהע

 אחוז
וך מת
 ותחשכי ותובהתש

     םידומילהתכנית  של ייםבחיו יםהיבט
 N 304=  ותבתשו ,N 129  =םיעונ    

  ניים תוכיניםמאפי      72.9

38.0  16.1  49  
 רץא, ןזרח התיכוהמ: צוינו(מעניינת ומאתגרת , ה טוביתהתכנ

  )אנסין, שלישי עולם, ראלשי

  יםילאטואק יםקישורשרת פאמ, ואלית ומעודכנת אקטיתהתכנ  39  12.8  30.2

15.5  6.6  20  
עיסוק ,  לארץקשר, ההשונ קבלת: צוינו(ית כער יתהתכנ
  ) ערכיותמותבדיל

  נתמגוו תניכהת  19  6.3  14.7

  תאויצהמ תמונת  אתרה טובה בצורהמעבי יתהתכנ  2  0.7  1.6

  תרפשאמת יכנשהת יםתוצר      45.0

  ימלעו, ימקומ ,יבינתחומ,  רחבמקנה ידע יתהתכנ  31  10.2  24.0

  פעות במרחב והשלייםגלוב כיםית תהל הבנרתמאפש יתהתכנ  15  4.9  11.6

10.1  4.3  13  
) בודה עם מפהכגון ע(ות יפרמנויות גיאוגמקנה מיו יתנהתכ
  ומנויות כלליותומי

  יבה המקומיתהסב ועם רות עם הארץ היכרתמאפש יתכנהת  9  3.0  7.0

  בתוכול שרא ילוש םהעול לש היה רחב ראירתמאפש יתהתכנ  4  1.3  3.1

  ימוקצוע ליישמה תא תכ הופיתהתכנ  2  0.7  1.6

  דיםימתלל המאתה      51.2

42.6  18.1  55  
 רחוהמז אלארץ ישר: הוזכרו(מידים ת לתליטנרלוו יתהתכנ
  )יתאנוש הפירגאויג, כוןהתי

  תםלויכבנים  השוםידימות תלוצקבל התאימ מיתהתכנ  14  4.6  10.9

  מידל התל שלמו הקרובים לעוקת בנושאיםת עוסניהתכ  4  1.3  3.1

  יםימבנ יניםמאפי      20.2

11.6  4.9  15  
ם יצירופ תמאפשר, ואינטגרטיביתב יט ההבנוי יתהתכנ

  דייםחויי

  חבהר הרי בחרתמאפש יתהתכנ  13  4.3  10.1
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 73%-כ(מאפיינים תוכניים ת ניכתה  שלםיבוטים הבטהיה יןב ללו כהמוריםה כי לו ע7 חומל

 צריםתו, )מורים מה38%-כ(ית נתכ בגריין ואתענאות מצהייה הח כיש הריטהפ –) יםמהמור

, תחומי-ןבי, ע רחב ידשל היניקה השכיח היה הפריט –) ם מהמורי45%-כ ( מאפשרתכניתהתש

 הפריט –) ים מהמור51%-כ(ם לתלמידיתכנית הת מאתה תא, )םירוהממ 24%-כ (ימלמקומי ועו

 תל התכניש מבניים םומאפייני) מוריםהמ 43%-כ(ים לתלמידת ינכתה של תויטיה רלוונהיח כהש

 צירופיםרת ית ומאפשאינטגרטיב, יה היטבנית בנוהיה שהתכהשכיח  הפריט –) ים מהמור20%-כ(

  ).מהמורים 12%-כ(יים דוחיי

  
  םודימילה יתנכת לש םיישלילטים בהי. 2.ג

  .ימודיםלה תינכבת יםילשליים הבטת של ההישכיחויוהת לגותפ העהמופין  להל8וח בל

  
  ]פתוחה שאלה[ם הלימודיטים שליליים של תכנית היב: 8 לוח

 ךואחוז מת
  העונים

ך ז מתואחו
  ותחשכי  התשובות

    מודים הליתתכניים של לילי שיםהיבט
N 114=  ותבתשו N 85  =םיעונ    

  יםיכנ תויםיינמאפ      54.1

16.5  12.3  14  
: צועשל המק יםיומשים טיבי התיינקה בהמקעה החסר

 חקרומיומנויות ) ו שימוש במפהמכ (יותוגרפיאות גמיומנוי
  וגרפייםאאים גיושנב

  )ישלישם עול: צוין(שנת ולא רלוונטית  מיויתהתכנ  11  9.6  12.9

9.4  7.0  8  

 תותיישבהה, הבי הסבתאיכו: מי לימוד אלה תחוםחסרי
, ציהזבליולג, )תידויהה תושבלהתיי בילקמב (ץת באריהערב

ת סותייחהה חסר, יבהבס-ר אדםשק, היאוגרפי הגיעדמ
  םכזיימרשאינם ם לנושאי

  )ין אנס,יהולוגפ מור,גיאולוגיה(נושאית -בה תוך הרחהנחוצ  7  6.1  8.2

7.1  5.3  6  
 עיבאמצ ושלשימ לת די סיורים ודוגמאותאינה כול יתהתכנ
  חשההמ

  וש באינטרנטלשימ ומדיםונת את הלאינה מכו יתתכנה  4  3.5  4.7

2.4  1.8  2  
כו יתמאשר  םשוני םי מסוגמידעורות  למקותהפני תרוחס

  ועצבהוראת המק

  ררות מחשבה מעוותדילמ תחסרו  1  0.9  1.2

  םינמב םינימאפי      29.4

16.5  12.3  14  
 תועשת הסגרבמרית הוראתה אינה אפש,  מדיהסעמו יתהתכנ

  צוע המקת ארוהת לוצמוקה

11.8  8.8  10  
 בין זיקהה חסר: ידות ולכדמיקודר ע מהתל סוביתהתכנ
  אשו נות אולש שאיםנוין תת  בה זיקהסרוח שונים םינושא

2.4  1.8  2  
 רתמאפש יחידות הלימוד אינה של רכיתההיר קההחלו
  ההוראה ףצשות ברגמי

1.2  0.9  1  
ל ה לכקצמוזמן שה פחנ נתמאוזן מבחי לא יתהתכנ מבנה

  שאנו

1.2  0.9  1  
בור למבנה על :ההמלצ ( הנושאיהמבנ מן העתהנוב תיוחזרת
  )רוחבי
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)המשך (8לוח          

 ךואחוז מת
  העונים

ך ז מתואחו
  ותחשכי  התשובות

  מודים   הליתתכניים של לילי שיםהיבט
N 114= ות בתשו N 85  =םיעונ    

  למידיםתל ריםוהקש יניםמאפי      27.1

23.5  17.5  20  
ם לתכנייחס יהת ביםידבתלמה מעוררת עניין התכנית אינ

, רקע היסטורי, ארץ ישראל, יה עירוניתרפגיאוג: צוינו(
  הראהו הףצולר) ןנסיא, הקטיגיאופולי

  )יןסהאנידת חי ,ית פיזהירפגיאוג(מר  החותנבהב קושי  3  2.6  3.5

  תהתכני של ניותיצוח תזיקו      11.8

8.2  6.1  7  

 תכניתן ההלימה ביסר וח: תרוהבגבחינות לתכנית הקת זי
מן ע  ומזרח תיכון מונישראל ץרא תדויחי דואיח, ינהלבח
וע צקו מנצוע אימקשה בדהעוה, מידים להיבחן בכיתה י תלה
  תניכתת הארוה לע מקשהובה ח

  ינייםבה-חטיבת בעוהמקצקת לתשתית בלימוד  נזקיתהתכנ  2  1.8  2.4

  הימדקה מספקת לאקעלת זיבנה אי יתהתכנ  1  0.9  1.2

  

 54%- כ (ינים תוכניים מאפיניתתכפור בישי הנועים טבטהיה יןללו ב כוריםמהי כ עולה 8ח מלו

 ובהקנייתגרפיות יאויות גמנויית מיוקנהבת מספק קההעמר עדה היה חכישה טריהפ –) םימהמור

 –) יםרומה מ29%-כ (יםניבמ םינימאפי, )םירהמו מ17%-כ (םיאים גיאוגרפיושנב ויות חקרנמומי

ת ת שהוקצו להוראועש התרגסבמת ינהתכוראת הת אשר אפאינו משה עומס הי חיכשההפריט 

 27%-כ (מידיםתללנית כהתטיות נלוור לםעיגונהם אפיינימ, )םוריהממ 17%-כ (המקצוע

, ) מהמורים24%-כ(דים מילתב עניין מעוררת ה אינתינכתהש היה חיכשה הפריט –) םריומהמ

ה יע ב היהשכיחה הפריט – )ים מהמור12%- כ (תכניתהיות של ונחיצת יקולזם יעגונה םיניומאפי

   .)ים מהמור8%- כ (בגרותת החינולב יתנכתה ל שהקבזי

  
  יתכנתהשל  מודי הלתדויחיבויים מוצעים נשי. 3.ג

 ץראל יה שרפגיאוג: התכנית של ודהלימ יחידות לבכם יייפצפס םייוניש עיצקשו לה נתביםהמור

הנוגעות ות בשותה .יתאנוש פיהראוגי וגתפיה חבלירגאויג, ןיכות החזרהמל ש האוגרפייג, לישרא

ו א השמטה) 2(; יםשאוונם יקרפשל  חבהרה) 1: (תוריולחמש קטג חולקו דוימללכל יחידות ה

ור פישדרישה כללית ל) 5( ;ינבמ יוינש) 4(; תודשח בטמ תודוקנ) 3(; םיא ונושקיםפרשל  צמצום

  . שאיםונוקים רפ של

  

אל י לל מן הכגפים מדר המשקגיםשובמ שימוו שעשינ מוריםאחידות בתשובות הור ליצכדי 

, )תיכוןה חזרל המ שהיפרגואגי; אלרשץ יארשל פיה אוגרגי: למשל" (מוד הליתיחיד: "יפהספצי

ת לעב ורתיתסמ גמה למדינה דו–ורכיה ת; אל ארץ ישרלש תבליח פיהראוגיג: לשלמ" (פרק"

 םהעול של ןומיוהגדרה יות בע; מאפיינים של מערב אירופה: ללמש" (אושנ", )שויעת יכיהלת

  .  ההצגהדרוי גם בס ביטי לידה באז גרדמ). חתפתמה

  
  ישראל רץא לה שירפגהגיאומוד ידת הלי ביחצעיםם מוויינשי. 1.3.ג

 ליה שרפגויאגהימוד לה ידתיחבם עיהמוצים ת השינויעה התפלגות שכיחויויפון מ להל9בלוח 

  . אל ישרץאר
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  ]החותפ שאלה[אל שר יארץשל  הירפגיאוגה ת הלימודדיחיבויים מוצעים שינ: 9 לוח

 מתוך אחוז
  וניםהע

וך  מתאחוז
  ותיחשכ  התשובות

  אלרשי ארץ ה שליפרגאוגיוד הימ הלתידחים ביעצמו ייםשינו
N 166=  ותבתשו ,N 85  =םיעונ    

  נושאים וים פרקתהרחב      60.0

  רץ ישראלאל רפיה שוגהגיאת ת יחיד איבלהרח  8  4.8  9.4

  ים פרקתהרחב      

  שראלי של כלהוהכלפרק המסחר  את יבלהרח  12  7.2  14.1

  לשראי ל ארץ שתזייפ ההפיגרואיי הגקפר את יבלהרח  7  4.2  8.2

  ולוגיהטאור מגישדלה, לראש יפרק האקלים של את יבלהרח  3  1.8  3.5

  אלשרארץ יל  שיתלבחיה הפגרויאפרק הג את ביהרחל  2  1.2  2.4

   דמוגרפיהדגישהל, אלררץ ישא בהאוכלוסייה  פרק אתיבהרחל  2  1.2  2.4

  אים נושתהרחב      

18.8  9.6  16  
כרו הוז, ניםו שםיקרבפ (ראל ביש איכות הסביבהאש בנויבלהרח

   )ליםם והאקפרקי המי

  )לראשמים ביה קרבפ(שא המאבק על המים  בנויבלהרח  7  4.2  8.2

  )שראלישל  הלכלכו מסחר בפרק(רות התיישא  בנויבלהרח  2  1.2  2.4

  ) ראלשוניים ביועירם איקל חיםישוביבפרק (שא העיור נו ביבלהרח  2  1.2  2.4

  ) לראה בישרק התחבורבפ(ת שא התשתיו בנויבלהרח  2  1.2  2.4

  )ראלישב ותחקלאק בפר (אייםקרקע חקלשא שימושי  בנויבלהרח  2  1.2  2.4

  )ייםל כלתדובפרק יסו (תיהיסטורה הפיגרא הגיאושו בנבילהרח  2  1.2  2.4

  )לאהנוף בישררות צולע ו המסקרפב (היגולואיגהשא נו ביבלהרח  1  0.6  1.2

1.2  0.6  1  
 םייאלקחם ייישובק פרב (בותיישתיההשא התכנון  בנויבלהרח

  ) לשראבי םייונירוע

1.2  0.6  1  
לה כ וכלסחרמק בפר (דע הירתתישא הכלכלה ע בנויבלהרח
  )לראביש

   ונושאיםםיקום פרמצצ או תהשמט      37.6

  רקיםצמצום פאו טת השמ      

  יתהפיז היגרפאויקי הג בפרםלצמצ  9  5.4  10.6

  לראיש בוהצומחע קהקר פרק את יטלהשמ  3  1.8  3.5

  םיונירועיים חקלאיים יישובהפרק  את םלצמצ  2  1.2  2.4

  אלר ישץרת של אליהחב רפיהאוגגיהפרק  את יטלהשמ  1  0.6  1.2

   והכלכלהרחספרק המ את םלצמצ  1  0.6  1.2

  נושאיםצמצום או טת השמ      

12.9  6.6  11  
וף ורות הנצמסלע והק רבפ (יהגולואגיה שאונב םמצצל/יטלהשמ

  ) שראלבי

  )סודות כלליים יקרפב (תירוטסיהה יהפגרוגיאהנושא  את יטלהשמ  6  3.6  7.1

  )שראלת ביוקלאחרק בפ(ם ייאלהחק יםא הגידולושנ את טימלהש  2  1.2  2.4

   )םייכללדות  יסורקבפ(ת ריוות ההיסטופמהניתוחי  את יטלהשמ  1  0.6  1.2

1.2  0.6  1  
מד ן נלשמת שלרו המטנת להבםיחוצנ שאינם אים נושיטהשמל
  )לארץ ישרא ל שתיחבלה יוגרפאגירק בפ(חבל ה
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 )המשך (9לוח 

 מתוך אחוז
  וניםהע

וך  מתאחוז
  ותיחשכ  התשובות

  אלרשי ארץ ה שליפרגאוגיוד הימ הלתידחים ביעצמו ייםשינו
N 166= ות בתשו ,N 85  =םיעונ    

  ) ישראליםלאקרק פב (ופטיותנת סי מפויטלהשמ  1  0.6  1.2

1.2  0.6  1  
 ןייבעלי ענרים ויר אזשאלה, בארץמספר האזורים  את םלצמצ

  )ל חבלית של ארץ ישראהירפרק גיאוגבפ(

   חדשות מבטותדנקו      34.1

  יאנתישלהפ שאולנקה  בזייתערבהיה כלוסי לאויחסלהתי  13  7.8  15.3

  דהקי היחיפר ביה אנושיתפאוגר לגייחסלהתי  6  3.6  7.1

  נוכחיה םיקומבמבעו  נקלןלג בתבוסיולה מדינולות הגב לחסילהתי  3  1.8  3.5

  הליאוטק לאיחסלהתי  3  1.8  3.5

  אלרש יץרשטחי אשבות ביהתיבלו שח תורמות ליחסלהתי  2  1.2  2.4

  ורות בכלכלהמ לתסיחלהתי  2  1.2  2.4

2.4  1.2  2  
רה ושת הקירת חביתיותיבעלו, יחברת-זייפ בוילשלס חייתלה
  אוגרפייהגמרחב ב הלוסייוכא התיסרלפ

  מהודרו הלצפונ נההמדי מרכז ןיבדלים  להביחסלהתי  1  0.6  1.2

  ) זוחידהיגם במסגרת  (זוריא הרחבמ הלק מןחכ ראל לישיחסלהתי  1  0.6  1.2

1.2  0.6  1  
 לבסס את דיכ ך"נתהוססים על  המביםערכי בטיםהי לחסילהתי
  ץ ישראל בארמנוולקי קהההצד

  םיולמים ע מתהליכילישראעת ך בה מושפ לדריחסלהתי  1  0.6  1.2

  י מבנישינו      11.8

  נושאים מוגדרים של צםמצומ רפ במסקדלהתמ  4  2.4  4.7

  יםור לסילצאתספר בתי ייב חל/לשרא בייםסיורדת לימוד של  יחירלאפש  4  2.4  4.7

  םפרקי הךבתו הירחב התואפשרוי את יבלהרח  1  0.6  1.2

  וימים לאזורים מסאוגרפיה החבליתהגי פרקלמקד את   1  0.6  1.2

  )לא ממוקד(פור  לשיהדריש     9.4

  יהחר והתעשיסהמ קלשפר את פר  6  3.6  7.1

  רהתחבורק הפלשפר את   5  3  5.9

  )לאותק חקבפר(קרקע ה שימושי אשונלשפר את   1  0.6  1.2
  

קים רפהין  בחכיהש –) יםמהמור 60%-כ(שאים  ונויםפרק של בהההרח  עולה כי בתחום9ח מלו

סביבה ות היכשא אונה יה  הנושאיםח ביןכישהו) םירוממה 14%-כ( פרק המסחר והכלכלה היה

כיח בין הש –) םהמורי מ38%- כ(ם ום פרקים ונושאימצצ או תחום השמט בת;)וריםמהמ 19%-כ(

 היה נושא יםשאוהנן  ביחישכוה) יםרמהמו 11%- כ (זיתיפה היפרגיאוגה קרפ היה םהפרקי

 –) וריםהממ 34%- כ( תושנקודות מבט חדשל ה הצעהום חתב; ) מהמורים13%-כ (הוגיהגיאול

 15%-כ (נאילשתיפושא ה לנזיקהית בבהער ייהסלוכולאתייחסות  השכיח היהההפריט 

ד יקו מוהיים הפריטים השכיח –) המורים מ12%-כ (נוי מבני לשיות ההצעםבתחו; )ריםמהמו

 לכב םי מהמור5%- כ( יםורסיוד של  לימדתחי ייתבניכן ו, םידר מוגושאים נלש םצמ מצופרסבמ

 ר שלשכיח היה שיפוההפריט  –) 9%-כ() קדו ממאל(פור לשיה  הדרישוםובתח) עותצהמה תחא

   .יללכ ןופו באוד זמילת דיחי בירים הציעו להרחמהמו 9% ).המורים מ7%-כ (הייהתעשחר ו המספרק
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  ןוכיתה חרזהמשל ה פיריאוגוד הג הלימיחידת בםיעצום מייינוש. 2.3.ג

 ישראל"ת הלימוד יחידב רגהדהבפה וחלה" התיכוןזרח המל  שפיהוגראהגי"מוד  הליתיחיד

 תן אגרון המארבעיקהיחידות שונות תי ש". 21-אה המף היכון על ס התחמזרשל היה פגרבגיאו

, ינהמדהא הו) טפהנעל  קרהפוי א כללוט מבלמע(גן ארהמ  העיקרוןתמדדה הקויחבי. םינכתה

ח ור המזרזא וסוגיות הנוגעות לכללכים לי תהואהיקרון המארגן עה תיחוכהנה ידחביואילו 

 השעמ לשמוותיהם יועצהר מניכ קחלו, תמדוקה הדיחייחסו בעיקר לי התהצעות המורים .וןיכהת

מוד הלי ים המוצעים ביחידתויניהש תיויחוכש ותגפל התעהיופלהלן מ 10 לוחב. ה החדשהדיביח

  . התיכוןחרזוגרפיה של המהגיא

  

  ] וחהפת שאלה[תיכון הח המזרשל ה פירגו הגיאודימהלת ויים מוצעים ביחידשינ: 10 לוח

וך מת אחוז
  ניםועה

וך  מתאחוז
  ותחשכי  בותהתשו

  ןותיכרח הזמה  שלפיהרגאויימוד הגלידת הם ביחיצע מויםוינשי
N 109  =ותבתשו , N 68  =םיעונ  

  םיאשונו םקי פרתהרחב      60.3

  ל המזרח התיכוןיה שרפגואיידת הגחי את בחירלה  9  8.3  13.2

  ים פרקתהרחב      

  קי מדינות האזורר פ אתיבלהרח  2  1.8  2.9

  פרק הנפט את יבלהרח  2  1.8  2.9

  םיאבת נושחהר      

  )דהייחהכלל ב(ה קיוליטופשא הגיא בנויבלהרח  11  10.1  16.2

  )בכלל היחידה(שא המים  בנויבלהרח  7  6.4  10.3

  )בכלל היחידה(הפיזי  שאב בנוחילהר  5  4.6  7.4

  מפרץות המדינשא ו בנביהרחל  4  3.7  5.9

  ת הנלמדותדינואירן למ את יףלהוס  4  3.7  5.9

  )דההיחילל כב(לכלי כה שא בנויבלהרח  3  2.8  4.4

  )חידההיכלל ב ( העיור בנושאיבלהרח  3  2.8  4.4

  )דהבכלל היחי(שא הדמוגרפיה  בנויבלהרח  3  2.8  4.4

  )הדיחיהבכלל (הסביבה כות שא אי בנויבלהרח  2  1.8  2.9

  )יחידהה לבכל(שא התעשייה  בנויבלהרח  1  0.9  1.5

  אםלאסהנושא  את יףלהוס  1  0.9  1.5

  ם ונושאים פרקיםוצצמאו טת השמ      27.9

  ןוכיזרח התמהל ש הרפיגואיגדת היחי  אתלצמצם  5  4.6  7.4

  צמצום פרקים או תהשמט      

  ורכיהתל ע קהפר את יטלהשמ  1  0.9  1.5

  יראקעל עהפרק  את יטלהשמ  1  0.9  1.5

  צמצום נושאים או תהשמט      

  )דההיחי ללבכ(ן כו התיחמזרה לש יסוק בהיסטוריההעת  אםלצמצ  5  4.6  7.4

  )דהבכלל היחי(ית זי פיהגרפק בגיאועיסוהאת  םמצלצ  4  3.7  5.9
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)המשך (10לוח   

וך מת אחוז
  ניםועה

וך  מתאחוז
  ותחשכי  בותהתשו

  ןותיכרח הזמה  שלפיהרגאויימוד הגלידת הם ביחיצע מויםוינשי
N 109 =ותבתשו , N 68 =םיעונ  

  )הדיבכלל היח(נושית ה איגרפהעיסוק בגיאו את םלצמצ  2  1.8  2.9

  )בכלל היחידה(נושא המסחר  את םלצמצ  1  0.9  1.5

  )פרק על מצריםב (רשא העיו בנוםלצמצ  1  0.9  1.5

  )הדיחיהל לכב (הקיטילפוואגי אושנ בםלצמצ  1  0.9  1.5

  )ידהח היללבכ(מים ם בנושא הצמצל  1  0.9  1.5

   חדשות מבטותנקוד      17.6

7.4  4.6  5  
בין  ןגומליסי החל יש טמנקודת המבינות דמהקי פרלס יחלהתי
  ריש האפשיתוףהדגיש את פן הל, ןכותי החרזהמת נוימד

  יהטואל לאקיחסלהתי  3  2.8  4.4

4.4  2.8  3  
, כליתיה כל ראיתוך התיכון ממזרחשל היה פאוגר לגייחסלהתי
  יתידת עהכלכלל כול

  ושיתאנה ירפוגאילות מורכבות של גא בשיקלהעמ  3  2.8  4.4

  יתפתחותתבט הת מ מנקודההיחיד קי לפריחסלהתי  1  0.9  1.5

1.5  0.9  1  
 הירשק תנהבלו רחב מקומה של ישראל במיית לראיחסלהתי

  האזורות מדינם ע

  ידה מתוך ראייה חבלית ליחיחסלהתי  1  0.9  1.5

  י מבנישינו      14.1

7.4  4.6  5  
 תפקלהסוות ד נפריק של מדינותהלימוד המעמ את םלצמצ

  ראזומדינות הת של יללרה כקיסב

  ות המדינקיות לפרואהמבאת ר לקצ  5  4.6  7.4

2.9  1.8  2  
ללים ם כיכיתהלב קדמתהל, בחמוד לפי חתכי רו ללירולעב
  רהאזו תנויד מעותבאמצדגים הול

1.5  0.9  1  
, "חתמתפת הינדמ"לאות דוגמשהן נות ש מדיללמד שלו

  "בר מענתדימ"ול"  נפטתנימד"ל

  

ם הנושאין ייח בכהש –) וריםמהמ 60%-כ(ם שאינוופרקים  של בהח ההרםוחתב כי הלוע 10ח מלו

- כ(אים שנו וםיקצום פרמצ או ת השמטםוחתב; )םורימ מה16%-כ(יאופוליטיקה  גהנושאהיה 

 7%-כ(היחידה יה בכלל טורסבהיל העיסוק ש םוצמצהנושא  השכיח היה –) המורים מ28%

 היה חיכשההפריט  –)  מהמורים18%-כ(ות שדחבט מ ותדוקנ של העההצבתחום ; )מהמורים

גשת פן דה וך תןהניבי ןודת המבט של יחסי הגומלי מנקוןהתיכמזרח נות הידרקי מפל יחסותיתה

 יח היהשכההפריט  –) ורים מהמ14%-כ (נוי מבני לשיותעההצם וחתב; )םירומה מ7%-כ (ףהשיתו

 7%- כ(ור  האזותנידמ של תליכל ת והסתפקות בסקירהדופר נותנידמ של יקהמעמ הלימוד מצוםצ

   .כלליבאופן  וד זיחידת לימורים הציעו להרחיב ומהמ 13%). םירוממה

   
  תיחבל הגרפיגיאוד מויהל ביחידת םיעוצמ יםיינוש. 3.3.ג

  .בליתיה חוגרפ גיאים ביחידת הלימודוצעמנויים היחויות הש שכילגותיעה התפן מופלהל 11בלוח 
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  ]החותפ שאלה [תיבל חיהפאוגריוד גהלימידת ם ביחיצעים מוינושי: 11 לוח

 מתוך אחוז
  וניםהע

וך  מתאחוז
  ותחשכי  התשובות

  יתחבלפיה אוגרוד גיידת הלימ ביחיםעמוצ ייםשינו
N 66 =ות בתשו ,N 51  =םניעו     

  ם ונושאיםירקפ תבהרח      43.1

  גיאוגרפיה חבליתהיחידה  את יבלהרח  1  1.5  2.0

  ים פרקתהרחב

29.4  22.7  15  
 פיםסנו ץרי אל לחבדלימורת פרקי הבחי את יבלהרח

חבל , ם מזרח אסיהדרו, יפן, יהרלוסטא, ןיס: צוינו(
  )יהסרו, אפריקאי

3.9  3.0  2  
: צוינו (ישהשלי םל העולה שרפיאוגגי הפרק את יבלהרח

 יהרפוגיאג, ית אנושהיוגרפגיא, סייהוכלוא, הירגה
  )תלילככ

3.9  3.0  2  
נות דיל מעדע מיים המלמדים איסוף  פרקיףלהוס
  סטלאהט ורנאינטות העבאמצ

  יםאנוש תחבהר

  )הדחיהילל בכ(שא אזורי אסון בעולם  בנויבלהרח  1  1.5  2.0

  )הדחייה לבכל(נושית אה פיגראוגי אוש בניבלהרח  1  1.5  2.0

  )דהיהיחבכלל (ת טבע ועפשא תו בנויבלהרח  1  1.5  2.0

  צמצום פרקים ונושאים או תהשמט     21.6

  גיאוגרפיה חבליתה יחידה את םלצמצ  4  6.1  7.8

  םיאשונ םו צמצ אותהשמט

3.9  3.0  2  
 קרפב(יה ילוסואוכהנושאים חקלאות  את יטלהשמ
  )שייתיתעבתר ת התיברה ותצאר

3.9  3.0  2  
 הגרפיאו הגיבפרק(טבעית חיה הנושא צמיט את שמלה
  )ות הבריתצרא לש

2.0  1.5  1  
 וגרפיהיאק הגבפר(הנושא תנועות הגירה  את יטלהשמ

  ) מערב אירופהשל 

   תירהבת של ארצות יזפי יהפגרוגיא הנושא את יטלהשמ  1  1.5  2.0

  יכלכלבט ה להיחסותהתייהאת  םמצלצ  1  1.5  2.0

  ותדש חנקודות מבט     25.5

  םחבליות לגיות אקטואליות הנוגע לסויחסלהתי  4  6.1  7.8

3.9  3.0  2  
 תונואת הש שילהדג, חתפתלם המועבינות דמהג את רדל
  תחתפם המלבעו םשוני האזוריםין הב

3.9  3.0  2  
סוק לע, בליםאינטגרטיבי בין החהבט י להסיחתילה

, וב הנוףילשת  אשיגדהל, םיילבויותר בתהליכים גל
  כלה להכו יהיכלוסאוה, ליםקהא

  )םליוטי, םמחשבי, רטיםס (אהרודרכי הה את ןלגוו  2  3.0  3.9

  הפעילות הכלכלית בחבלים את ישלהדג  2  3.0  3.9

  בליה בכל חיסולהאוכלימוד  את ישלהדג  1  1.5  2.0

  ההתייחסות להיבט הפיזי את יבלהרח  1  1.5  2.0

  יםימבנ םיישינו      27.5

9.8  7.6  5  
 תירות הבצרא ל שגרפיהויאהג קיםהפר ת אדלאח
   תעשייתית-צות הברית הבתרואר
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)המשך (11לוח              

 מתוך אחוז
  וניםהע

וך  מתאחוז
  ותחשכי  התשובות

  יתחבלפיה אוגרוד גיידת הלימ ביחיםעמוצ ייםשינו
N 66 =ות בשות ,N 51  =םניעו     

3.9  3.0  2  
 םמשיילו תילבח הפיהרג בגיאותנוועקרלס חייתלה

  לחבלים ספציפיים

  יחידהבה חירהב את יבלהרח  2  3.0  3.9

    יליש השת את הנושא חקלאות בעולם אחרתלבנו  1  1.5  2.0

  חתפתולם המבע עסיות את הנושא ה אחרתלבנו  1  1.5  2.0

  הפרק עולם שלישיש את מחד ןלארג  1  1.5  2.0

2.0  1.5  1  
 מודיהל דותיר יח למספםיאשונה יקר פת איםלהתא
   נפרדת חידה י לכל נושא כאלייחסולהת

  נושאים בכל פרקה-למקד את תת  1  1.5  2.0

  הפוריא בש את הפרק מער מחדךלערו  1  1.5  2.0

  )דלא ממוק(פור  לשיהדריש      5.9

3.9  3.0  2  
-תרל ארצות הברית הבה שרפיוגיארק גהפת אלשפר 

  תעשייתית

  ניתועיר הפיוגראגי רקת הפ ארפלש  1  1.5  2.0

  

 ל שבהההרחבתחום היו יה חבלית רפגוגיא מודלי הידתחבי והוצע שנוייםשי הכי עולה 11ח מלו

 דולימה פרקית ה של בחירהרחבהפרקים היה ן בי יחכשה – )םהמורי מ43%-כ(ם יאשונו םיקרפ

 22%- כ (םיאשונצמצום פרקים ו או תבתחום השמט; )םמוריהמ 29%-כ (םיספנו רץ אלילחב

היה שכיח ההפריט  – )25%- כ (ות חדשותחסנקודות התיי של הההצעום תחב; )מוריםמה

 28%-כ (נוי מבני לשיותההצע םוחתב; )םירוממה 8%-כ (יותאלאקטות ות לסוגיוסחיהתי

) ריםמהמו 10%-כ (תברית הוצרסקים באוהעם יקהפרי נש דואיח ההשכיח היהפריט  – )םהמורימ

  הפרקפורשי  היהשכיחההפריט  –) ריםהמו מ6%-כ() דקולא ממ(פור  לשיהשיובתחום הדר

 רחיבע לה הצי אחדמורה .) מהמורים4%- כ (יתיתשיתע- ר הבתרית הבצותראל  שהרפיאוגיג

  .הצממצים הציעו לר מהמו8%- כ ווזדה ייח

  
  יתשאו נגרפיהואיד גמולי היחידתב םצעים מוויינשי. 4.3.ג

פיה רגגיאו ודמלי התד ביחייםצעמוים הת השינוילגות שכיחויו התפעהמופין  להל12בלוח 

  . יתנושא

  

  ]וחהפת שאלה[ית שאו נהפיוגראגי דומי הלתדיחבי צעיםום מיויניש: 12 חול

 מתוך אחוז
  וניםהע

וך  מתאחוז
  התשובות

  ותחשכי
  תיושאנ פיהוגרגיאבים ישינו

N 60=  ותבתשו ,N 44  =םינעו    

  שאים ונוםיפרק תהרחב      40.9

  ים פרקתהרחב

  ליתלככ ההפייאוגרגה קפר את יבלהרח  5  8.3  11.4

  יזיתפ ההפיגרואיפרקי הג את יבלהרח  5  8.3  11.4

  םבים עירוניישוי ישליה רפיאוגהפרק ג את יבלהרח  1  1.7  2.3



56 חטיבה העליונהלקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה ל

)המשך (12 לוח    

 מתוך אחוז
  וניםהע

וך  מתאחוז
  התשובות

  תוחשכי
  תיושאנ פיהוגרגיאבים ישינו

N 60=  ותבתשו ,N 44  =םיעונ    

  יםשאו נתהרחב

6.8  5.0  3  
 ל שיהפרגאויק גרבפ(שית נוארפיה יאוג גשא בנויבלהרח

   )םיים עירוניבושיי

6.8  5.0  3  
 של פיהרגאוגי קבפר(הסביבה ת כונושא אי את יףלהוס

   )יים עירונישוביםי

2.3  1.7  1  
 לגרפיה שואיק גפרב(לם עובחדשות  ערים אשו בניבלהרח

   )יים עירונםיבישוי

   )יתכללכ יהפגראוגירק בפ(בליזציה ולהגושא נ את יףלהוס  1  1.7  2.3

  םישאונקים וום פרצמ צואת השמט      25.0

  צמצום פרקים או תהשמט

6.8  5.0  3  
 צוין(ם ובים עירוניישיל יפיה שוגרא גיקרהפ את םלצמצ

  )ריטוסהנושא ההי

  וגיהרפולאומוק גיהפר את טמישלה  2  3.3  4.5

   להשמיטו ו איתלכלכיה פרגוהפרק גיא את תלשנו  1  1.7  2.3

  הדי הפיזיים ביחםרקיפה את םלצמצ  1  1.7  2.3

  גיהאולוגיהפרק יסודות ותהליכים ב את יטלהשמ  1  1.7  2.3

  םיאשונ וםצמצ או תהשמט

  )תילכ כליהפרגוגיא בפרק (להנושא תנאי גידו את יטלהשמ  3  5.0  6.8

2.3  1.7  1  
 היגרפאוי גקבפר (הנושא ערים שונות בעולם את יטלהשמ

   )םנייעירובים ושייל ש

  )לכליתכיה רפוגגיא קבפר(ת נפט קפה אשונ התאט מישלה  1  1.7  2.3

  )תכלילה כיפגריאו גקרבפ(הנושא הפקת פחם  את יטלהשמ  1  1.7  2.3

  )הפולוגיורמאויגק רפב(נושא הקרחונים  את יטלהשמ  1  1.7  2.3

  ותחדשמבט  ותנקוד      27.3

  וייםעכשויים ומ עוליכיםהלת עדכון – תיונעירה יוגרפבגיא  2  3.3  4.5

  שה המחעיצמבא תולהרב  2  3.3  4.5

2.3  1.7  1  
כים יתהל, ר עולמי וסחיםאזורדגיש  לה–ת ילכלכה וגרפיאיג
  עטב יאבמש, םיילובלג

2.3  1.7  1  
 א לםרטיפונות ופחות יותר עקר מדלל –ת לילכ כיהוגרפבגיא
  יםנטילוור

  ואליהטלאק יחסלהתי  1  1.7  2.3

  לורגדכ, הקיוזמ: םוונטיים לתלמידים רלאינושדרך ללמד   1  1.7  2.3

  םושאינות לפי נמדיבין  ותלהשו  1  1.7  2.3

2.3  1.7  1  
 םקליא, וגיה גיאולת הפרקים אתעידמ לרמה גלשדר

  הגיולרפומוויאוג

  החידיהקי רפלוונטיים לרה םיסיור בללש  1  1.7  2.3

 ייחס להתשי, ליתכל ברמה התרא נש– תיירונעה וגרפיאיג  1  1.7  2.3
  אותגמודל
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  )המשך (12לוח    

 מתוך אחוז
  וניםהע

וך  מתאחוז
  התשובות

  ותחשכי
  תיושאנ פיהוגרגיאבים ישינו

N 60=  ותבתשו ,N 44  =םיעונ    

  וי מבנינשי      20.5

4.5  3.3  2  
היר את בולהחיב להר –מספר הנושאים  תאלצמצם 
  ריםהנשא

4.5  3.3  2  
 תאיושנ הפיהרגאוי הגדתביחיהיקף החומר   אתםלצמצ
  ותנייינע ובתלט

   פרקא לכלמבו יףלהוס  1  1.7  2.3

  דהמיהל ע יתר יםס לפרטכנלהירצוי לא   1  1.7  2.3

2.3  1.7  1  
לב  לש– הגילוגיאו וםליקא, לוגיהורפוומ גיאקיםפר האת
רפיה של ארץ יאוגות גם בתוך היחידיסייבס דוי לימאשוכנ

  ןהתיכורח זהמל  שיהוגרפיאוגישראל 

2.3  1.7  1  
ת שיונ אפיהגרויאג: םלימסלולשני  ידהחהילפצל את 

  תפיזייה רפוגיאוג

2.3  1.7  1  
נושא כדור הארץ ל במדעי קיםם העוסקיהפראת ר לחב
  בד רחאח

  יחידההל ש דשון מחדרוש ארג  1  1.7  2.3

  )דלא ממוק(פור  לשיהדריש      6.8

  פיה כלכליתרגאויג הפרקלשפר את   2  3.3  4.5

  תהנושא חקלאולשפר את   1  1.7  2.3

   

 של בהם ההרחו בתחוהייה נושאית וגרפאגיד וימהלת ידיחב שהוצעו םייונישהי כ העול 12ח מלו

 11%- כ (יתלכל כהפיוגראיג הפרק הים היקרפבין הח כיהש – )םיורמ מה41%-כ (שאים ונוםפרקי

 או ת השמטםותחב; )ריםוממה 7%- כ(גרפיה אנושית ואי גהיהאים שונה יןב והשכיח) םירומהמ

ירונית ע פיהריאוגג יה הפרק הקיםפרהבין יח שכ ה– )המורים מ25%-כ(ים פרקים ונושא םוצמצ

 7%- כ(לית וגרפיה כלכ גיאפרקב דולגי א תנאישהנוהיה  םיאהנוש בין חיכשהו) יםמור מה7%-כ(

ון דכע ח היהיכשההפריט  – )27%-כ(ת חדשובט מדות קונ של הההצע םבתחו; )מוריםמה

נוי  לשיותההצע םו בתח;)ורים מהמ5%-כ (רוניתה עייפרגבגיאו םייוושים ועכימלוכים עילתה

- כ (קהמהעוה בבת הרחוה לטדיח ביםישאונ הרספם מ צמצו היהשכיחההפריט  –) 21%-כ (ניבמ

ה  היחישכההפריט  –) םירוהמ מ7%-כ() ממוקדלא  (ורפלשי השירדה םוחתוב) יםרהמומ 5%

   ).ריםומה מ5%-כ(ית לכליה כגרפגיאופרק השיפור 

  

  םמודיהלי ניתתכלים אשנוו םיקפר תוספהת לעוהצ. 4.ג

  .מודיםילתכנית הל םקירפת ספוה לםהמוריצעות ה תויויחכשות לגתפהה עיופמ ןהל ל13בלוח 
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  ]התוחפ שאלה[ים מוד הלייתלתכנפרקים ספת להוות עהצ: 13 לוח

 מתוך אחוז
  םינהעו

 וך מתאחוז
  ותשכיח  שובותתה

  יםית הלימודנלתכ ספת פרקים להותהצעו
N 76 = ותבתשו , N 59 = םיעונ  

  יזיתפה וגרפיאיג      52.5

  יבה הסבתאיכו  20  26.3  33.9

  הונומיראסט ,טותנלפ ,שמשה תרכעמ: החלל  4  5.3  6.8

6.8  5.3  4  
, אלייםוקט אתייםסביבהיבטים : ר הארץכדוי מדע

   חייםילבע,הייחמצ, אקולוגיה

5.1  3.9  3  
 גזוי מזחי, פוימי, וירוא מילוצת: ייםזיפ םני נתוחניתו
  ריוואה

  תיויחוד יבע טתופעות  2  2.6  3.4

  מיתואל-ןת וביידינמיה וגרפאיג      42.4

16.9  13.2  10  

 ,סין ,היס אמזרח, יתדרומקה האמרי :ת מדינותוספת
, צפון אפריקה ,עבר לשמ"ברה, קהאפריח רזמ ,ןפי
ת דינומ ,יינות בעולם השלישמד, גניסטןואפן קיסטפ

  רץהמפ

13.6  10.5  8  
, )י קרקעשימוש, דמוגרפיה(וגרפיים  גיאליקטיםקונפ
  קהיטיולפואגי, םיחסיים ברשבמים וימוינלאבם ייחס

10.2  7.9  6  
ועים רח איתוינ, היטואלאקל פהשיח: יהאלטואק

  וגרפיהגיאר שהקב םלמהעו

  וגרפית גיאותתייר  3  3.9  5.1

1.7  1.3  1  
, הארפו, ותאקלן וחזומ, ם"או(לאומיים  בינניםארגו
  )תחברו

  זרח התיכון והמלישרא      16.9

  וןח התיכרמזה ועל אלעל ישרה פעתוהש הליזציגלוב  5  6.6  8.5

   ילראיש -יברך העסוכסה, יתתינאשהפל ההבעי  3  3.9  5.1

  רוזים במדינת ישראל והדאיםהבדו  2  2.6  3.4

  )גרפיאובהקשר הגי(מיים ניים לאוציום היבטי  1  1.3  1.7

  ןהתיכוזרח במ אםלאסה לרית שטו היסהוגרפיאיג  1  1.3  1.7

  רוזאה יעמ של תתרבו  1  1.3  1.7

  אחר      3.4

  יגמהכפרדאוגרפית  הגיוסופיההפיל  1  1.3  1.7

  )שא כיוםנוה םע תוניתן לעש המ (יעצואופק מק  1  1.3  1.7

  

 53%- כ(זית יפ גרפיהאוי בגםרקים פלתכנית הלימודייף סוהלו יעצ ה המוריםה כיעול 13 חלומ

 לאשרלים ירושם הקיקרפ ו)וריםמ מה42%- כ(ומית אל-ןת וביידינמ פיהרגויאגפרקי , )םיורמהמ

   ).םירומ מה17%-כ(תיכון ה חרזלמו
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  של המקצוע הבוח היודמלי תסגרבמו דמשייל לנושאים ותעהצ. 5.ג

. צועקמה לובה שחה דיוימלת רבמסגיכלל  להאוייםהרים קשו לציין נושאים מרכזי נתביםהמור

 תרגסמב ללכילהים וירא היםאשונל של ההצעותת ווייחשכהפיעה התפלגות מו ןהל ל14בלוח 

  .וגרפיהאיג בהבחוהי ודימל

  
  ]תוחהפ שאלה[וע קצהמל ה שבוחה מודלי רתגמסבו ילמדים שושאית לנהצעו: 14 לוח

 מתוך אחוז
  וניםהע

 מתוך אחוז
 ותשכיח  תובותשה

  עוצמק של ההבוח הדמורת ליגסמדו בלמ שייאיםשלנו תוצעה
N 434 = ותבתשו ,N 139 = םיעונ  

  יותאשו נתפוסות לולכ תומקיי תדוחי ירושימ      88.5

62.6  20.0  87  
בים רעם ידוהיסי חל ישה פירוגגיא, ראלשי ארץ  שלהוגרפיאיג
   רץ ישראליטיקה של אולפאויג, ישראלב

  ון כיתהמזרח ב ותריייתוח תפ, ןוכיתזרח המשל הה וגרפיאיג  74  17.1  53.2

28.1  9.0  39  
 נתבה, היגואוליג, תדיחויי ע טבותופעת: צוינו (תיזיפה וגרפיאיג
  ) יה גיאומורפולוג ,ימים ,םייזי פםייכהלת

23.7  7.6  33  
, העולמית הלכלכ הה שלירפוגיאג, תילכלכה וגרפיאיג

   לםעו ביםקטים כלכליפרוי

   תפתחתח ועולם מלם מפועו  26  6.0  18.7

  םאקלי  21  4.8  15.1

  יתנירועה וגרפיאיג  15  3.5  10.8

1.4  0.5  2  
, פהוריאב רמע, יתרהבארצות : צוינו(בלית חה וגרפיאיג

   )אללישר כנותמדינות ש

  פים נוסיםנושא      49.6

15.1  4.8  21  
, םתרבותיירכיים  עםטיהיב: צוינו(יבה סבכות היבא ותסוגי
  )יםנושיא ויםיזיפ

10.8  3.5  15  
חב  במרוייםנשי, הוסייאוכל: צוינו(ת ינושאה וגרפיאיג

פיה גרואיג ,םייתוברתרתיים ום חבשאינו ,םאדבהשפעת ה
  ).ראלץ ישראבית נושא

7.2  2.3  10  
, יהגולאויג: צוינו (הפירגיאוגבם ייסיסב יםשגמו
  )ותחת פתחת ומפמתה ייאוכלוס, הרונומיסטא

4.3  1.4  6  
מית של לעו לכלראיה , ייםבלולג םנושאי, בלייםגלו כיםתהלי

  הגיאוגרפיה

  תאליואקטורפיות יאוגעות גתופ חקר  4  0.9  2.9

2.2  0.7  3  
ראל רץ ישא רית שלויסטה הירפגואיג: תחומיות- ביןותסוגי

  יםתים וחברייבטים פיז היקה ביןזי, ןיכותוהמזרח ה

  מית עולפוליטיקהגיאו  2  0.5  1.4

  יתונ עיריהתעשי  2  0.5  1.4

  לל חל השה יפרגואיג  1  0.2  0.7

  פיהגרואגיה ולוגיים על טכנייםושינ ותהשפע  1  0.2  0.7

  תוגרפיו גיאנויותמיומ      28.8

22.3  7.1  31  
ת קריא, לסאט בשושימ: וגרפיות בסיסיות גיאנויותמיומ
  פים רג, טבלאות, תמפו

  ין אנסןפתרו  11  2.5  7.9

5.8  1.8  8  
, ינוירעג מדר, גילדות ירמיפ: םיונתנדמים לניתוח כלים מתק
  . של מידערציהינטגות אמיומנוי
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מות בתכנית ת קיידוייחם יצמלומ ההובחהי דמולית גרסמ בולל כםירו כי המהלו ע14ח מלו

 ץם המלירין המו מדחוז אח אקזאת רת ל ולעומ היה גיאוגרפיה של ארץ ישראשכיחה(ים דימולה

 89%-כ (םחדשיאים שונ להןפו וסיהו, )החובה דיומילרת לכלול את הגיאוגרפיה החבלית במסג

        יםפ נוסודמי ליאושנ ההחובלימודי  תרסג במלולכים לר המוסף על כך הציעו נו.)המוריםמ

  ).וריםמהמ 29%-כ (תויפגראויג תויונמוימת ארהו ןוכ) יםמורה מ50%-כ(

  
   וגרפיהאיהגאת רת הוורטמ. ד

  : עוהמקצאת רים הוצגו עשר מטרות להורהמו בפני

  .ומשמעותן) מאפיינים, דפוסים, תכונות(במרחב  תועהבנת תופ .1

  .פיאוגריגב ה במרחנוי שייכילהת נה של והביוזיה .2

  .כבים מצבים מורה שלנבה: תתירכמע-ביתחרמיבה שחויה אירוח פית .3

  . זותונוש ישורשוב, םיפונ ותוביבס, םריאזו, מותומקשל  המרחבית בשונות רהה והכהבנ .4

  .וקהוהרחה קרובת הית והאנושייזהפ םסביבתלם טיר הפתוירחדעות לא המוחוטיפ .5

  .ם ישראלעול לשרא ירץ לאותיכיהשר ותחושת  הקשקוחיז .6

  .והרחוקהה בוקרה בסביבה  פעילהתובר מעודועיד .7

  .ילק הלו עלעתווהשפד הגלובלי  לממותעמוד .8

 יםנותנף איסו, וניםמקורות שמ עהפקת יד(ה יפרגלתחום הגיאו טיותונו הרלתמנויווימ חופית .9

  .)דועום וניתוחם גולמיי

  .רחוד לאבכתוח תרבותית ופי- נות חברתית לשותומודע .10

  
  ריםומה ינפיה בעיגרויא הגתהוראת ורטבות מיחש. 1.ד

 חמש ובו ך סולםותם מה בעיניהטר מכלשל תה את חשיבושון התבקשו המורים לציין בשלב הרא

ה בוש חרהמטה) 3 (;העטו מהבמיד חשובה הרטמה) 2 (;הבושח לא לכל רההמט) 1: (תוגרד

להלן . דודה רבה מא במיהבחשוהמטרה ) 5 (;ה רבה במידהבו חשהטרהמ) 4 (;תניבינוה במיד

  .יהםתצאוותובות שתל ורכ שנעםיסטייטט הסיםדבו העימובאים

  
  8םימרוג וחתינ: םרימוה ינין בעותבשילח הקיבז הרפיגאויהגות הוראת וג מטרויס. 1.1.ד

 ים להןשמייחס תובשיחה תדלמיה יקבז הייאוגרפג הרמים לרשימת מטרות הוראת הגוחניתו

 העלהרת ורימקס ודוצו בפרגונליתתרו אע בהטיהצובים ורמגהניתוח . טיםירפלל עשרה ים כרהמו

 15בלוח . רכים העוםחתמ תורטמ) 2 (;יפגריאוהג עדיה חוםות מתרטמ) 1: (יםגורמשני ובו  םסול

  . םיפריט השל הגורמים ל מקדמילכו, מיםהגורן מופיע ניתוח להל

  
                                                       

צת  קבותלק אלח, תשובה של המשיביםסי הופדיתוח נת ואמצעב, אפשר המיטסטיט סודמים הוא עיב גורחניתו 8
 הפריטים בקבוצה ל שתוד הלכיידתמ .ףשותמכנה מי בעלטים פרימשנה של  לקבוצות דועיב הצעובמ שעליה םיפריטה

 חתוני. נבךרו קדדעות מצמאב תאטובמוית טסטטיס ותנימה מתדיק בות באמצעתנמדד ההמשנהשלמה ובקבוצות 
 תדימ על דמוו ללבוד יאפשר העיאותתוצ. םמוריני היבע" מטרות התוחשיב בנה תפיסתמ"וד על שר ללמפאמ, יםגורמ
פני בת ורטמשל נה  משתאלא גם לכל קבוצאוגרפיה ות הוראת הגילל מטרם לא רק לכסיחיימות שהמורים בשיחה
 דובהעי, רלומכ. וזיה בסוגים ידמללתים רומ ןביו, יםנוקע שי רניפיאמ מורים בעלי  ביןאותלערוך השוו ףאומה עצ
  .עוצטרות הוראת המקנה ממבתר בוידת קהתבוננות ממואפשר מ
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  הפיגראוראת הגי הותוטר מותבחשי סולםגורמים בדמי הקמ: 15לוח 

  יטרהפן תוכ  1ם גור  2גורם 

  יוגרפהגיאדע י הםותחמות רטמ: וןגורם ראש    

047.  815.  
 םביצ משל בנהה: יתתכרעמ-חשיבה מרחבית ראייה וחופית
  םיבכורמ

  ותןעשמומ) יםנמאפיי, דפוסים, תכונות(עות במרחב הבנת תופ  .718  0.40

  פירגויאב הגנה של תהליכי שינוי במרח והביזיהו  .669  .128

055.  601.  
 תובסבי, םריאזו, תומוקמ של חבית המרנותוה בשרוהכהבנה 

  ות זונוי ששרובשו, םנופיו

119.  467.  
פקת ידע ה (יהגיאוגרפהום תחל תוטיונולרה תויונומי מחפיתו

  )ודע ום וניתוחםוף נתונים גולמייאיס, םשוניממקורות 

  ליקהלוד הגלובלי והשפעתו על  לממותמודע  .402  .259

  יםכרע החוםמת מטרות: גורם שני    

  רחוקהוהה וברקהסביבה ב הפעיל תורבמעווד עיד  .086  .804

732.  167.  
 תישונאה ותזיי הפםתבבילסם יטרפה תוירחאלדעות  המוחטיפו
  חוקהרהוה ובקרה

  ראלשי םעלו שראלכות לארץ יר ותחושת השיי הקשקחיזו  -.037  .717

  אחרוד לכבתוח תרבותית ופי-תינות חברת לשוותמודע  .273  .671

  

עות מצבאה דד נמ,םייטפר הותוגנימהו בתבטאתמ יאשה יפ כ,ולםסה ימית של הפננותומהימ

 – גרפייאודע הג הים מתחותורטולם מסה-ת תנותמהימα. = .74 –ך בונרקי פ לאפאל פרוצדורת

71. =α 76 יםום הערכ מתחם מטרותלוס- תתתומניומה= . α.  

  

  איםמצמ הורתיא: יהפגרואיהגאת רוהבות מטרות ם חשיסול .2.1.ד

 נישבעל ת סולם מצעונמדדה בא ועצמקה תראוה ותטר למםימייחסשהמורים יבות החש, רכאמו

 פיעההלן מול 21-16ות חבלו. םכירהע חוםמת תורומטגיאוגרפי ה דעיהם חומתת ורטמ: םיבירכ

  :תני רקעמשבחר פי מ ולםגל המדכלב, ויבי רכיפ לםני הסולויות צלגפתה

  
   , הגיאוגרפיהתאררות הוטמ בותים חשסוליות תקן של ציוני  וסטצעיםממו: 16 לוח

   םגדמלל הכב

  N  ת"ס  עצממו  

  0.50  4.38  146  רפיוגאיע הגדהיתחום מ תמטרו

  0.69  4.18  146  יםכרעהתחום מ תמטרו

  0.48  4.30  146  לציון כול

  

מר כלו( 4.30יה הוא יאוגרפג התהוראת טרומת בויש חםוצע בסול הממןהציו עולה כי 16מלוח 

). ודא מבהרה עד ברהיא וע צקמראת הוה  המורים למטרותחסים הממוצעת שמיימידת החשיבות

ות רא לשי, וגרפיהאגיה תאור התוטרלמ תובישח סוחיי למות שנור זה לבבשת מו קיילאר שחמא

 ככל(ן ידוע ציו ה וכיוון)5-1 (ועד יםוח הסולושטאף , ךכ. דלב בותבתוצאות אלה תוצאות יחסי
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 ירדמג םמסוין ציו ןאי, )רתח א אווזלמטרה  יתנמוק התבושיחהה הו גבךר כתו יהוב גןוציהש

  .יס יחןפואב אלא טלחומ ןפוכה באואו נמה הגבו ותיבחש תדימ

  

   חיקופ ילפ ,הגרפייאוג התארויבות מטרות ה חשםסולציוני של   תקןתויטסו םיעוצממ: 17ח לו

  כתי ממלךוחינ  דתי-כתיממל ךחינו

  N עצממו  ת"ס  N עוצממ  ת"ס
  

  יפרוגאיע הגדהיתחום מ תמטרו  104  4.44  0.51  7  4.25  0.73

  םכירתחום העמ תמטרו  104  4.22  0.73  7  4.25  0.54

  ללוכ ןוצי  104  4.36  0.49  7  4.25  0.64

    חינוך יהודי  חינוך ערבי

  רפיוגאיע הגדהיתחום מ תמטרו  111  4.43  0.52  35  4.23  0.44

  םכירתחום העמ תמטרו  111  4.22  0.71  35  4.07  0.63

  לולציון כ  111  4.34  0.49  35  4.16  0.45

  

  ,אוגרפיהית הגרות הוראטמ תובחשילם סוי נויצ לש ןיות תקם וסטיעממוצ: 18 חלו
  ב"ה בחטלפי הורא

  ב"טד בחמלמ  ב"טד בחלא מלמ

  N עצממו  ת"ס  N עצממו  ת"ס

  

  רפיוגאיע הגיד התחוםות ממטר  53  4.36  0.53  83  4.38  0.51

  םכירתחום העמ תמטרו  53  4.17  0.77  83  4.17  0.68

  לציון כול  53  4.29  0.51  83  4.30  0.50

  

  אהק בהורות לפי ,וגרפיההגיאת הוראיבות  חשםסולל ציוני  שקן תותוסטיעים צממו : 19 לוח

  חמש שניםעד שנה   עשר שניםד ע שש  יםשנ עשר מעל

  N עצממו  ת"ס  N וצעממ  ת"ס  N עממוצ   ת"ס
 

  רפיוגאיע הגדהיתחום מ תמטרו  19  4.32  0.44  21  4.42  0.50  106  4.38  0.53

  םכירתחום העמ תמטרו  19  4.35  0.51  21  4.15  0.87  106  4.16  0.69

  לציון כול  19  4.33  0.34  21  4.32  0.51  106  4.29  0.51
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  לההשכ ילפ ,הרפיגאוגית האורת הטרויבות מ חשםלסו של ציוני טיות תקןם וסעיצוממ: 20 חלו

  רפיהיאוגר בגבוג  הפירגו בגיאךממוס  צוע אחר במקךמוסמ

  N עוצממ  ת"ס  N עצוממ  ת"ס  N עממוצ   ת"ס
 

  רפיוגאיע הגדהיתחום מ תמטרו  97  4.38  0.53  33  4.39  0.48  12  4.33  0.51

  םכירתחום העמ תמטרו  97  4.21  0.71  33  4.09  0.71  12  4.10  0.64

  לן כולציו  97  4.31  0.51  33  4.27  0.47  12  4.23  0.46

  

  ,יאוגרפיה הגתוראיבות מטרות החש םסולציוני של  ןקתת וצעים וסטיממו: 21 לוח
  תותלמויהשבת פותהשת פיל 

  מותלהשת  למותהשת ללא

 N עצממו  ת"ס  N עצממו  ת"ס
  

  רפיוגאיע הגדהיתחום מ תמטרו  110  4.38  0.52  36  4.39  0.48

  םכירעה םוח מתתמטרו  110  4.21  0.67  36  4.11  0.77

  ציון כולל  110  4.31  0.48  36  4.28  0.53
  

  .ולםסלפריטי ה ובותשהתת חוכי שותתפלגהעה ימופ ןהלל 22בלוח 
  

  וגרפיה הגיאת הוראשיבות מטרותם חלסו יפריט לבותותשה ותגות שכיחוילפהת: 22 חלו
  ממוצעים וסטיות תקן) זיםובאח(

  N  4+5  1+2 עצממו  ת"ס

 הבחשו
 הדבמי
 רבה
  דומא

)5(  

ובה חש
 ידהמב

  רבה

)4(  

 הבחשו
 הדבמי
  וניתבינ

)3(  

 הבחשו
 הדבמי
  המעט

)2(  

 כלל לא
  בהשוח

  יטתוכן הפר  )1(

                 
 םמתחו רותמט: וןגורם ראש

  רפיוגאיהגע דיה

0.87 4.24 144 78.4  3.5  48.5  29.9  18.1  3.5  -  
-תיבחה מרביה וחשי ראיחפיתו
ים ה של מצבבנה: יתתרכעמ

  מורכבים

0.66 4.54 145 91.0  -  63.4  27.6  9.0  -  -  
, תכונות(עות במרחב הבנת תופ

  ומשמעותן) מאפיינים, םוסיפד

0.69 4.52 145 93.8  1.4  60.0  33.8  4.8  0.7  0.7  
 ינוינה של תהליכי ש והביזיהו
  פיאוגריגב החבמר

0.76 4.27 146 84.9  2.1  43.8  41.1  13.0  2.1  -  
רה בשונות המרחבית הבנה והכ
ות ביבס, םריוזא, ותשל מקומ

  ורשי שונות זשובו, םפיונו

0.74 4.52 145 91.7  2.1  63.4  28.3  6.2  1.4  0.7  

ת ויטנורלוות המנוי מיוחפיתו
 עדי תהפק(ה יפראוגגיהום חתל
ם תונינ ףסויא, יםונשת וורקממ

  )ודחם ועתוינים וגולמי

0.81 4.21 144 80.5  1.4  42.3  38.2  18.1  0.7  0.7  
 תועפשד הגלובלי וה לממותמודע

  ליקלוה לע



64 חטיבה העליונהלקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה ל

)המשך (22לוח   

  N  4+5  1+2 עצממו  ת"ס

 הבחשו
 הדמיב

 רבה
  דומא

)5(  

ובה חש
 ידהמב

  רבה

)4(  

 הבחשו
 הדבמי
  וניתבינ

)3(  

 הבחשו
 הדבמי
  המעט

)2(  

 כלל לא
  בהשוח

  יטתוכן הפר  )1(

 יםהערכ תחוםמטרות מ: גורם שני               

0.93 3.94 144 65.2  5.6  34.6  30.6  29.2  5.6  -  
 הביבסב הליעפ רבותעידוד מעו

  הקוהרחו בהורקה

0.87 4.30 146 82.9  4.1  52.1  30.8  13.0  3.4  0.7  
 תואחרית לודע המוחטיפו
ית הפיז תםבסביל יםטרפה

  וקהוהרחוהאנושית הקרובה 

1.05 4.19 144 77.1  9.7  53.5  23.6  13.2  8.3  1.4  
 ותחושת השייכות הקשרק חיזו
  לא ישרםעולל ארש יץלאר

0.83 4.30 146 83.6  2.7  50.0  33.6  13.7  2.1  0.7  
-תיברתות חנלשו ותמודע

  אחרוד לכביתוח פותרבותית 

  

לבחירה  רתויב הובגהון המשולב הצי (יםהמורב  רוני בעיתרויבה בהחשו טרהמה כי ולהע 22 חלומ

 ינוישהליכי  תה שלנב והיא זיהוהי") דו מאה רבהדבמי הבוחש"ו" רבהה מידה בבשוח"ל ש

 ידודע אהי) דותו מדא לפי(פחות  ובהחשה הרטוד שהמעב, )םיורמהמ 94%-כ(וגרפי יאג המרחבה

  ).ריםמומה 65%-כ(ה קוהרח ובהרו הקבהביס בילהפע ותרבעומ

  

 למטרות הוראת סיםחייות שהם מחשיבהבין לים רומה לש עקר משתני הר ביןשהק. 3.1.ד

  גרפיה וגיאה

השתתפות ולה כהש, ראה בהוקות, ב"ה בחטהורא, חוקפי (יםהמור משתני הרקע של הקשר בין

את רהוטרות מם לייחסם מיהשת וביין מידת החשבל) רדבנפ מהםד  אח כל–ת מויולבהשת

 של תייחס הקטןל המספר לגב .MANOVA – ינתשמ-ות רב שונחניתואמצעות ק ב נבדצועמקה

 ךונ הספר בחיבתי וצתפר אלה לקבס יתב תא ונפרי ציתד- יתכלממך הובתי ספר המשתייכים לחינ

   .רביהע ךנויחי והודיה הךחינוה: ותצובקי תש על" וחקיפ "רקע הנהתשמ את ונקובד, הממלכתי

  

מקנים המורים  שהחשיבות בין 9טיתסבהק סטטיר מושק אין עלה כי התני משרבנות הוהש חניתו

; Wilks' Lambda = F (2,143) = .972, 2.047 p > .05 ,למטרות הלימוד לבין משתני הפיקוח

 'Wilks ,הוותק בהוראה ;Wilks' Lambda = F (2,133) = 1.000, 0.031 p > .05 ,ב"הוראה בחטה

Lambda = F (4,284) = .983, 0.616, p > .05 ; השכלת המורים, Wilks' Lambda = F (4,276) = 

.992, 0.280, p> .05; והשתתפותם בהשתלמויות, Wilks' Lambda = F (2,143) = .995, 0.359, p > .05.  

  
ברמת המטרה  אמצהם נבשחשיבות המטרות חום תבם יייפהספצוד על תוכן הפריטים ללמ כדי

  : תבוצוקהבין  t ןחבמ כנור ע,יםנו שעקר ינתם בעלי משריב מורקבק הובל מהבדהבודדת 

                                                       
  .p < .05 רק כאשה מובבנחשהבדל  9
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 ציינו שחשוב ידו היהוךבחינם ריומ: רביהעוך ניחבים רלמוי דהוי הנוךי מורים בח ביןאההשוו

 רת יו,ראלשיעם ל ולארש יץת לארוכי את תחושת השיקזחב וחשוב לבמרח עותפתוהאת ין להב

  .ערביהנוך ים בחירוממ

מות לים שעברו השתמור: עברו השתלמותשלא מורים לת ולמתשה מורים שעברו  ביןאההשוו

 עם ישראל וכן שהוראתלו אלץ ישררלא תוכשייהתחושת את  ורשקאת הק לחז שובו שחציינ

. מותהשתלו א עברלש םריממו רתיו ,רץ והמדינהאה זדהות עםף לה מנוהוותריכה לצ הפיהגיאוגר

ל ן שיימי הענחוים לתינטולו רויהד ימואי הלישונש בושחש נויי צתומלתשה ורלא עבשם רימו

  .תומשתלשעברו ה וריםממתר וי, קלילוה ללי עגלובוק בהעיס את חיבהר לש ושיהתלמידים

  

  וגרפיהאיאת הג הורתמטרות גהש. 2.ד

 שחמ ובו םסולב, יהםניע ב מטרהכלשל שגה ת ההדימ ים לציין אתרומי התבקשו הבשלב השנ

ה במיד מטרה הושגהה) 3 (; מועטה במידההגושהטרה המ) 2 (;הגשוה אל כלל טרהמה) 1: (תודרג

 להלן מובאים .רבה מאודידה מ בגה הושהרהמט) 5 (;ה רבהדמיב ההושגמטרה ה) 4 (;בינונית

  .אותיהםצות תשובותכו לשנעריים טטיסטם הסיודבהעי

  

  ניתוח גורמים: טרות הוראת הגיאוגרפיה בזיקה להשגתןסווג מ. 1.2.ד

 חתוני. םיטירפ 10ל כלן השגתלקה זיב הפיוגרא הגירמים לרשימת מטרות הוראת הגוחניתו

ת רומט) 1: (םירמשני גוובו ם לוסעלה  והמקסרי וורתצדוה אורתגונלית בפרבהטיצע וים בורמגה

 םלסו לתמיינהפ  בחלוקתוההזה ם זולס. םיערכהמטרות מתחום ) 2 (;ום ידע גיאוגרפימתח

 כיאם , םימגור םטים משתייכים לאותם פריאות, רכלומ(יה פרגואגיהת אהור תרו מטחשיבות

 ימדמק ללכו, מיםהגורניתוח  פיעון מ להל23בלוח  .) שונה–בו הם מופיעים ש) הדירוג(הסדר 

  . ריטים הפלורמים שגה

  

  פיהראוגאת הגיהורות רטהשגת ממי הגורמים בסולם מקד: 23 חלו

  יטתוכן הפר  1ם גור  2גורם 

  רפיוגאיהגדע היום חתת מוטרמ: ןוגורם ראש    

  כביםורמבים צל מש הנבה: תיתכרמע-ביתחרמיה וחשיבה  ראיחפיתו  0.60  0.29

  ותןעמשומ) םפייניאמ, םיפוסד, תתכונו(עות במרחב הבנת תופ  0.79  0.08

  פיראוגיב הגבמרחנה של תהליכי שינוי  והביזיהו  0.79  0.11

0.08  0.65  
, םיפוסביבות ונ, יםזורא, תמוקומ לבית שחרהמ תורה בשונהכנה והב

  ות זו שונרשיובשו

0.26  0.56  
 ע ידתהפק(יה וגרפ הגיאחוםת לתנטיוורלומנויות ה מיוחפיתו

  )ודעחם ונים גולמיים וניתוותנוף איס, םשוניממקורות 

  ילהלוקו על ד הגלובלי והשפעת לממותמודע  0.56  0.32

  םרכיהע םתחומרות מט: גורם שני    

  חוקהרה והוברקה הביבסב הליערבות פ מעודעידו  -0.03  0.88

0.74  0.36  
ת נושי והאית הפיזיבתםבלסים פרט הות לאחריותדע המוחטיפו
  חוקה והררובהקה

   ישראלל ולעםאשר יץר ותחושת השייכות לארוק הקשזחי  0.16  0.74

   לאחרדובכתוח תרבותית ופי-נות חברתיתו לשותמודע  0.34  0.68
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דה באמצעות  נמדטיםהפריניות גומהוב אתטבמת אישה יפולם כסה ית שלמני הפתוומנמהי

 α . =80 רפיוגאיהגהידע  םתחומות ר מטםהסול- תתנותמהימ α, . =84 רונבך קילפא לפ ארתפרוצדו

  .α . =81 םכיער הםמתחומטרות  סולם- תתמנותיומה

  

  צאיםהממר יאות: הייאוגרפהג וראתות המטר תשגהם סול .2.2.ד

ת טרומ: ם בעל שני רכיבים סולצעותמאבדדה נמ הרפיוגאהגי תאורה ותרטמת ג השתדימ, ורמכא

 יות ציונגלפהת עהילהלן מופ 29-24בלוחות . יםכהער חוםתת מטרומ ורפיוגאגיהע ידה וםתחמ

  . המדגם ולפי מבחר משתני רקעלכלב, כיביורפי להסולם 

  
  היפראוגית הגארות המטרו תגם השסולני ל ציוש יות תקן וסטעיםצממו: 24 לוח

  בכלל המדגם 

   N  עצממו  ת"ס

  רפיוגאיהגדע יה תחוםמ תמטרו  145  3.63  0.62

  םכירתחום העמ תמטרו  144  3.27  0.79

  לציון כול  145  3.49  0.59

  

 ל שעתצמוה הממר המידוכל( 3.49וגרפיה הוא הגיא וראתוצע בסולם השגת מטרות ה הממןהציו

 זה נורמות של בשלביימות לא קר שחאמ). ד רבהית עוננביהיא ה יפרוגאי הגתראו הרותגת מטהש

 תות בתוצאות אלה תוצאוא לרשי, ים בגיאוגרפיההלימוד בתכנית יעותפומת הרוטהשגת מ

 גבוהשהציון ככל (ציון המתקבל ידוע  כיוון הוגם) 5-1 (עסולם ידוהוח וטשאף , כך. בדלבת חסיוי

 או ה גבוהשגהה תדימ רידמג םסוימון ציין א, )חרתו או אה זר מטשגתה מידת ה גבוהךכר יות

  .סייחפן א באולאט חלונמוכה באופן מ

  
   ח לפי פיקו,רפיהגויאהגת ראוות הטרמגת  השםסולציוני  תקן של צעים וסטיותממו: 25 לוח

  כתי ממלךוחינ  דתי-כתי ממלךחינו

    N עצממו  ת"ס  N עצממו  ת"ס

  רפיוגאיע הגדהיתחום מ תמטרו  103  3.69  0.62  7  3.43  0.50

  םכירתחום העמ תמטרו  102  3.21  0.80  7  3.62  0.64

  לציון כול  103  3.50  0.59  7  3.49  0.53

   די יהוךוחינ  ערביך חינו

    N עממוצ  ת"ס  N צעממו   ת"ס

  רפיוגאיע הגדהיתחום מ תמטרו  110  3.48  0.61  35  3.49  0.62

  יםכרעהתחום מ תמטרו  109  3.39  0.79  35  3.49  0.80

  לציון כול  110  3.45  0.58  35  3.45  0.63
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  ,היפגרויאבגה ייאוגרפגה ראת הותוטרמ תגש הםסול ייונקן של צ תותיטסועים וצממ: 26 לוח
  ב"לפי הוראה בחט

  ב"ד בחטמלמ  ב"ד בחטלמ מלא

    N עצממו  ת"ס  N עצממו  ת"ס

  רפיוגאיהגדע יה תחוםמ תמטרו  53  3.75  0.67  82  3.55  0.56

  םכירתחום העמ תמטרו  53  3.39  0.75  81  3.16  0.84

  ללוכציון   53  3.60  0.59  82  3.40  0.60

  

   ,אוגרפיההגי ראת מטרות הוגתם השסולציוני של  תקןים וסטיות צעממו: 27 לוח
  ק בהוראה ותילפ

  חמש שניםעד שנה   עשר שניםד ע שש   שניםעשר מעל

    N עממוצ  ת"ס  N עצממו  ת"ס  N עממוצ   ת"ס

0.59  3.59  105  0.67  3.80  21  0.71  3.62  19  
ע דהיתחום מ תמטרו
  רפיוגאיהג

  םכירתחום העמ תמטרו  19  3.13  0.82  21  3.62  0.70  104  3.23  0.80

  לציון כול  19  3.42  0.65  21  3.73  0.54  105  3.45  0.59

  

  
   לההשכלפי  ,הגיאוגרפיה וראת הטרותגת מ השםסול של ציוני  תקןותוסטיצעים ממו: 28 לוח

  רפיהיאוגר בגבוג  הפירגו בגיאךממוס  צוע אחר במקךמוסמ

    N עצממו  ת"ס  N עצממו  ת"ס  N עממוצ   ת"ס

0.59  3.51  12  0.48  3.50  32  0.67  3.68  97  
ע דהיתחום מ תמטרו
  רפיוגאיהג

  םכירתחום העמ תמטרו  96  3.38  0.78  32  2.99  0.73  12  3.18  0.89

  לולכציון   97  3.56  0.62  32  3.30  0.47  12  3.38  0.63

  

   ,אוגרפיההגי אתורהות רט מת השגםסולציוני של  קן תתצעים וסטיוממו: 29 לוח
  השתתפות בהשתלמויות לפי

  מותלהשת  למותהשת ללא

    N עוצממ  ת"ס  N עצממו  ת"ס

  רפיוגאי הגידעהחום ת מתמטרו  109  3.66  0.61  36  3.52  0.64

  םכירעום התחמת טרומ  109  3.29  0.80  35  3.20  0.79

  לציון כול  109  3.51  0.59  36  3.40  0.61

  

את  הורתמטרולפריטי סולם השגת שובות התות חכי שגותתפלהמופיעה  להלן 30בלוח 

  .פיהרגאויהג
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  את הגיאוגרפיה הורותמטרת גשהלם סו יפריטל תובותשהת ושכיחגות להתפ: 30 לוח
  טיות תקן ממוצעים וס)זיםובאח(

  N  4+5  1+2 עצממו ת"ס

 הגשהו
ה דבמי
ה רב
  ודמא

)5(  

 הושגה
דה ימב

  רבה

)4(  

 הגהוש
דה במי
  ניתוניב

)3(  

 השגהו
דה במי

  מעטה

)2(  

לא כלל 
  הושגה

  טתוכן פרי  )1(

           
  

    
דע  היחוםתמרות טמ: וןגורם ראש

  רפיוגאיהג

0.85 3.30 140 37.9 14.3 7.9  30.0  47.8  12.9  1.4  
-תיוחשיבה מרחביה  ראיחפיתו
  םביכ מורםצבי מלשה נהב: תכתיערמ

0.70 3.78 142 67.6 2.8  13.4  54.2  29.6  2.8  -  
, דפוסים, תכונות( במרחב תעוהבנת תופ
  ומשמעותן) מאפיינים

0.79 3.74 142 64.8 4.9  14.8  50.0  30.3  4.2  0.7  
ב מרחב שינוי יכיל תהלש נהוהבוי זיה
  פיאוגריהג

0.85 3.72 144 59.0 5.6  18.8  40.2  35.4  4.9  0.7  
של בית נות המרח בשורהכהנה והב
, םיונופסביבות , יםרוזא, ותמקומ
   וזורשי שונות בשו

0.93 3.75 142 62.7 8.5  21.8  40.9  28.9  7.0  1.4  
ם וונטיות לתחולרהמנויות  מיוחפיתו
, םינ שוותורקממ דעי קתפה(יה פרוגיאהג
  )דוע וםחתויונים גולמי םינותנ ףיסוא

1.04 3.42 139 47.5 18.0 15.8  31.7  34.5  14.4  3.6  
ד הגלובלי והשפעתו על  לממותמודע
  קליהלו

   הערכיםחוםת מתוטר מ:גורם שני                 

1.14 2.97 139 33.8 35.3 9.4  24.5  30.8  24.5  10.8  
 בהו הקרהבביסב בות פעילהורמע דעידו
  הקוחרוה

0.99 3.35 141 40.4 18.4 14.2  27.0  40.4  16.3  2.1  
 הפרטים תחריועות לאדו המחפוטי
הקרובה ושית והאנית זהפייבתם סבל

  וקהוהרח

1.06 3.43 138 50.8 18.8 15.9  34.9  30.4  14.5  4.3  
יכות לארץ י השתר ותחוש הקשקחיזו
   ישראלולעם שראלי

0.88 3.36 140 40.7 14.3 10.7  30.0  45.0  13.6  0.7  
 תיתרבות-נות חברתית לשוותמודע
  ראחוד לכבתוח ופי

  

רה יחבתר לובי הוגבהון המשולב הצי (יםמורהרוב בעיני ותר בי גתשהמוטרה  המי עולה כ30ח מלו

    ב ומשמעותןבמרחת ועופת יא הבנתה") ודמארבה דה  במיושגהה"ו" הברדה במי ושגהה"של 

עילה מעורבות פ דוהיא עיד) אותו מדד יפל(פחות שגת ומטרה המשהוד בע, )םריומ מה68%-כ(

  רוביניבעפחות גם  הובשכחנתפסה זו ה מטרה). המוריםמ 34%-כ (הקהרחורובה והקסביבה ב

  .ריםומה

  

  גרפיהאוגית הארות הורטמ תגשן היבל ריםמו הלשי הרקע  משתנביןשר קה. 3.2.ד

ת שתתפוה וכלההש, ראה בהוקות, ב"חטה בארוה, וחקפי(ם י המורע שלקר הינת משהקשר בין

 תועצמאב קדרפיה נבגאויהג ראתהות ורטמ תגן השלבי) רדפנב מהם אחד  כל–ת מויולבהשת

ך ובתי ספר המשתייכים לחינ של תייחס הקטן המספר בשל .MANOVA –י נמשת-ברות נשו תוחני
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 הנשתמו את נקובד, תילכוך הממינבתי הספר בחקבוצת לה רפנו את בתי ספר אל צדתי-לכתיממה

  . רביהעך נויחוהדי ו היהךחינוה: וצות קבשתי על" חקופי"הרקע 

  

ך נויח(ך וק סטטיסטית בין סוג החינמובהקשר מצא נלכאורה ה כי ות הרב משתני העלנ השוחניתו

 ספר מןהפער בי שקשר זה אינו תקף בשל אאל, יתנתכ התטרומ שגתה יןבל) רביעוך ניחיהודי ו

קט פ אודלגי על יד" הוצמפ"ו ינאשר א)  מורים35 לעומת םרי מו109 (זהלזה שווים ומ היםעונה

   . = F (2,141) 3.499, p < .05 Wilks' Lambda ,953., חותלפ" יוננבי"

הערכת השגת מטרות הוראת ין ית בטסיבהק סטטר מושין קאהעלה כי  שתנימ-נות הרבהשו חתוני

 ; Wilks' Lambda = .970, F (2,131) = 2.047, p > .05,ב"הגיאוגרפיה לבין הוראת המורים בחט

 ,השכלת המורים ;Wilks' Lambda = .963, F (4,280) = 1.316, p > .05 , המורים בהוראהותק

Wilks' Lambda = .956, F (4,272) = 1.555, p > .05; והשתתפותם בהשתלמויות,                        

.Wilks' Lambda = .988 F (2,141) = 0,891, p > .05  

  

ברמת המטרה   נמצאבהםש ,ים בתחום השגת המטרותפייפצסיטים ההפר ןכ תולעוד למ ליכד

קבוצות ומצאנו הבין  tחן ו מבנערכ ,םינשוע קי ר משתניל בעריםומרב בהק בקל מובדההבודדת 

הבדל  (ירבעהנוך יחב מוריםמתר  יותויפרוגאי גתנויוומיהקנו משנו  צייודיה היךוחינבם מוריכי 

  )זה נמצא מובהק

  

  ות השגת המטר לאייםהסבר .3.ד

 לע דרוגשהו מטרות ניהן אףבי ( הוראת המקצועתו מטרתשגה-  ת אייר אלהסבהתבקשו  יםהמור

לגות פתהפיעה להלן מו 31 חובל). ידה רבה עד רבה מאודמבת ובושכח םי המוררובי די

  .ריםסבהשל ה ותשכיחויה

  

  ]וחהתפ שאלה [ותרת המטגברים לאי השסה: 31לוח 

 מתוך אחוז
  םניועה

 מתוך אחוז
  ותשכיח  בותשוהת

  המטרות תהשגאי ל יםהסבר
N 169 = ותבתשו ,N 96 = םיעונ  

  ידיםורות לתלמות הקשבסי      67.7

40.6  23.1  39  
והם סי יבסע ידחסרי  םידהתלמי, ידים נמוכהתלמ רמת

  נמוכותמוד בעלי מיומנויות לי

  כת דועתונסקרבחומר הלימוד , םידימלת לש ןיינע חוסר  19  11.2  19.8

  הטרוגניות, לות גדותכיתו  10  5.9  10.4

  נימום למית מעברלעשומוטיבציה ר וס ח,צוע במקלזלזו  4  2.4  4.2

   זמן רבבגרות גוזלתלע די התהורא  4  2.4  4.2

1.0  0.6  1  
ב בקרסביבתית  בותרית ומעופראוגת גיוח מודעויתפקושי ב
  םדימיהתל

  סףכן ומ זיבאשמל תורשוקהות בסי      24.0

  עי המחשהאמצחסרים , דיוצ חסר  17  10.1  17.7
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)המשך (31לוח       
 מתוך אחוז
  םניועה

 מתוך אחוז
  ותשכיח  שובותהת

  המטרות תהשגאי ל יםהסבר
N 169 = ותבתשו ,N 96 = םיעונ  

6.3  3.6  6  
  חוץתילופע/ ריםסיו ינן מאפשרותא תויבי תקצתבעיו

  כיתתית

  םדיומליורות לתכנית ה הקשתסיבו      37.5

28.1  16.0  27  
 מןין זא, יכיםלבתה קדלהתמן מז ןיא ,סה מדי עמויתנהתכ
  דמלנה רמוחה םליישומן ז ןאי, םיטקלפרוי

5.2  3.0  5  
ין  לביותרכהעטרות  המבין השגתהתאמה  אי תקיימ

  גרותל הב בגלונטי רלוי לאערכהמוד יהל /תההצלחה בבגרו

  רטיםה בפס עמותהתכני  2  1.2  2.1

  יםמידל לתטיביתרקאטשנת ואינה  מיויתהתכנ  2  1.2  2.1

1  0.6  1  
  לא מספקום תרגת בגלל בערבימרהחורת בס בהיושק יש
  מודילה ירמוח לש

  בית הספרורות ל הקשתסיבו      18.0

  הירפגוי גיאודמילל תור אינו מקנה חשיבהספ בית  15  8.2  15.6

2.1  1.1  2  
 תאת לומבט מרכזט בפר האתידה מנוכית המע החיההגיש

 תשחמיצה את חיזוק תחו מהינמדהו לליית הכאר
  תכוהשייהאחריות ו

  ת למוריםורוש הקתסיבו      16.0

13.5  7.7  13  
יות מולת השרדהע: רוכזוה(ורים מ תלמויותשדי ה אין
  )תוירור השתלמויות אז הערבי והעדרגזמב

  שתנותלהויבציה של מורים להתעדכן חוסר מוט  1  0.6  1

1  0.6  1  
מוש שי ובש מחאיבנושלמויות מורים  השתותדרוש

  עדבמקורות מי

   

 68%- כ(ידים לתלמת וורשק התובירות בס המטתשג האיורים תלו את י המלה כעו 31מלוח 

ורות לתכנית  הקשבותסיב, ) מהמורים24%- כ(י זמן וכסף בלמשא ורותהקש תבויסב, )מוריםהמ

 יבות בסוףבסלו) יםר מהמו18%-כ(רות לבית הספר ושקיבות הבס, )יםורמהמ 38%-כ(הלימודים 

  ). מהמורים16%- כ (צמםעם ורי למתורושקה

  

  תויכה בהשגת המטר לתמותעהצ. 4.ד

  . להלן32עות בלוח ופימהמטרות ת השגב כהיתמל םירומה של הצעות תיחויו השכגותהתפל

  
  ]החתופ שאלה [טרותת המגבהש כהילתמ תועצה: 32 לוח

 מתוך אחוז
  וניםהע

 מתוך אחוז
  ותשכיח  שובותהת

  גת המטרות בהשכהילתמ תהצעו
N 121 = ותבתשו , N 88  =יםעונ  

  ההוראאסטרטגיות ות לגע הנותהצעו      30.9

14.8  10.7  13  
הזמין ל,  נוספיםריםמוח ואצלמ, וון את הפעילות ולגתלשנו
  םמחימו

14.8  10.7  13  
פלס מ(יום ם יי היובח ותת העוליוה לסוגראההואת ר לקש
  ) הסביבהתוכאי, קולוגייםאנות סוא, המת אדידוער, תרנהכי

  )סרטים, לסיםטת אומפ, מחשבים(באמצעי המחשה  רב ששימו  9  7.4  10.2
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)המשך (32לוח   

 מתוך אחוז
  וניםהע

 מתוך אחוז
  ותשכיח  שובותהת

  גת המטרות בהשכהילתמ תהצעו
N 121 = ותבתשו , N 88 = יםעונ  

4.5  3.3  4  
, םדילמירמת הת וספרית ה ביכרצ ה לפיאור ההןתכנו

  "םידמיתלר לתחבלה"

  תעצמי דהשל למית ימובמש תורבהל  1  0.8  1.1

  עמקצוי ה כלפהורמ הת לגישתוגע הנותהצעו      23.5

  יות ולא להתייאש עקבתלגלו  6  5.0  6.8

  צועקמתוך אהבה למללמד , יםשעושמה   אתלאהוב  5  4.1  5.7

3.4  2.5  3  
 ותיתר חבוגיות סתלאעי להעצמ אלאכ עוקצמ ליחסלהתי
  פתוחדיון ת לוערכי

  עוקצהמות מטרל למידיםהתודעות מ  אתתולהעל  3  2.5  3.4

2.3  1.7  2  
תם ונחיל אלה לואז תוכהאלו בעצמך  תורן במטמאה"
  "דיךימלתל

2.3  1.7  2  
ד בו הכת אחטפל, דובש כורוד דו כבנותןאדם שבן ות להי

  רויכה לןוהרצ תלשונה וא

    צועקפי המת כליללכהה שנוי הגי לשיהחתיר      18.5

  ועקצהמל נו שקרת עלא להרלחתו  6  5.0  6.8

4.5  3.3  4  
  שלמקצועה יכלפ שינוי מדיניות משרד החינוךן  למעללפעו
  בה למקצוע חוועצקהמ כתיפה, ינוךחה רדמש

  קצועת המראו לה יותרולהגד מודילות ת שעא הקצשלדרו  4  3.3  4.5

  ההובגית מודליבציה טיו מםע םידימלת קל רקב ליש  2  1.7  2.3

  יםרהמוגעות להשתלמויות  הנותהצעו      18.5

12.5  9.1  11  
, יםנדכוות ועאהרצ, םבתחולמויות למורים יותר השת

  נהובמר מחו קתחלו, הרשעה

  הערבי רזר עם המג הקשקחיזו  4  3.3  4.5

  תיוארצ ולאות זורילמויות אקיום השת  1  0.8  1.1

  ודיות ייחותפעול      17.3

  ריםיוס, ורייםסטי הםירתזיאונים ואלבקר במו  9  7.4  10.2

  רפיהגואגית הספר חדר  בביםלהקי  3  2.5  3.4

  "בשטח"ת ויוכני חתילויור לפעלצאת יות  1  0.8  1.1

   י גיאוגרפאבנושיקט בית ספרי  פרוםליזו  1  0.8  1.1

1.1  0.8  1  
 םיידמתלה  אתוכפהי שםשוניגורמים בין וף  שיתרליצו
  תםסביבב יםברועמל

   לתכניתגעות הנותהצעו      8.6

  יהמטרותלמו י כך שיתאודיםימהלת ים בתכניש הדגתלשנו  4  3.3  4.5

  וקיעמהולמר וח הףקהי את םלצמצ  3  2.5  3.4

2.3  1.7  2  
ה עד כמונהטיבה חמה החלקצוע ל המ הוראתי שרצףפתח ל
  ליונהלע

  ירטיאותמר הוח הלם שושייאופני ה את יםלהדג  2  1.7  2.3
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נוגעות ות השמנה הצעו ותיהדיבמנה גוע תושקצמ הותרטמ  עולה כי לדעת המורים32ח מלו

) יםורהממ 24%-כ (עוי המקצפלורה כת המלגיש, ) מהמורים31%- כ (הוראהות היטרטגלאס

- כ(ת ועצוחודיות המיהי תלויועיהפימו קייתאם ן כו, )םי מהמור19%- כ(ם ירוהמת מויולתשהול

אם ו) ריםמהמו 19%-כ (ועהמקצ כלפי לית הכלינוי הגישהשל ותרחם ימוריהאם , )םיהמור מ17%

  ). וריםהממ 9%-כ (וייםנשי הלימודים מספר  בתכניתכוערי

  

  יותיפספצת ורטים להשגת מכדר. 5.ד

ורים המקשו תבצוע ההמק מטרותת שג להביותיאפקטל מידע ספציפי על דרכים  לקבהבמטר

 את ורים הקיפומהות בותש. ותשת המבוקוהמטרת גשהל ומרתש תופייצספ להועי פכרדלציין 

  .הלן ל33ח ולבהמוצג פירוט העל פי  ,יהפגריאוגהרות הוראת טמ

  

  שכיחות מטרות ההוראה שלגביהן צוינו דרכי פעולה ייחודיות: 33 לוח

מספר 
רים המו

סו חיתיהש
  רהמטה  ולמטרה ז

  ןמשמעותו) מאפיינים, םפוסיד, תכונות(ב  במרחתעופוהבנת ת  20

  יהוגרפיאגה  לתחוםתיומנויות הרלוונט מיוחפיתו  20

  אלרם ישאל ולעריכות לארץ ישישהר ותחושת  הקשקחיזו  19

  יגרפואב הגינה של תהליכי שינוי במרח והביזיהו  11

  יהלוקלשפעתו על י והד הגלובל לממותמודע  10

9  
שית נו והאהפיזית בתםיבטים לספרדעות לאחריות ה המוחטיפו

  ,וקהרחה והקרובה

  ראחל ודכב חתות ופייתרבות-תי חברתנותו לשתוודעמ  9

7  
, יםופונת סביבו, יםזורא, קומותמל  שתרה בשונות המרחביהבנה והכ

  וורשי שונות זשוב

  והרחוקה ובהרבות פעילה בסביבה הקר מעודעידו  7

  כביםרמו מצביםל הבנה ש: תכתימער-ה וחשיבה מרחבית ראיחפיתו  1

  

  מקורות,דהימלות יסטרטגא: ריותיקע ותבוצ קשלחמ בצוינו המורים קו שצילההפעוי דרכ כלל

  .דרכי הערכה ות כיתתיוץ חלותי פע,םכי תומכנים ת,השחמהי צעמואמידע 

  
): סדר שכיחות יורדלפי (האלה ה ד הלמיתיוגטטרה את אסללכ זו הצקבו: הגיות למידטאסטר

זמת יו או בהמורה תמזויב םייתתיכ םיניוד ותושיח ,פיםגרת יאמפה ובקרת  בקריאולתרג

דה  עבויבתכת ,תיאמצ עחקרת דיצוע עבוב ,דהובע תורפי עבודה או בחוב בדשימו ש,למידיםתה

 ,תיצתוב קהדוע עבוביצ ,)תעי בתכ ,םנייתוע, נטרנטיא (וניםת שקורומרים מומ חעלסת בוסהמ

 ,םייצוניח מיםרוג יפמ תואצ הר,ותרכיעלמות יד בק עיסו,תהודת כיעבוע  ביצ,ןאנסיפתירת 

 ,םריויסל  עותחדוגשת ה ,תבשק למידה מתו,יםשונם יגש בדר החומלחזרות ע יכתרע ,וניםדחי

  . רתיתקוייבה בחש לודדעי
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): רדיחות יור שכדספי ל(האלה כללה את האמצעים  זו הצקבו: חשהמה מצעי ואעמידות מקור

 ,םילדומית נ ב,םרימא מ,תונומ ת,םימיש תר,נטרנטי איומרחף ו איס,תנוי עיתוטע ק,סרטים

ושא נוע בנדנת קול ס,רהמוה ל ידי עהנכוהש דא הלימושנטיים לנווולרם ופרקיחוברת מאמרים 

  .וףנו סביבה

  

 ,אליהואקט :)ורדי סדר שכיחות לפי( האלהה את התכנים ללכ זו הוצבק: כיםמ תויםתכנ

 ודמי ל,הברוהקבה יבסה תובשי ח,ברחת במעוופלתע ת בנוגוחוקי וי גיל,בישראליטיקה פול

 ,תהיכהח ו ל עלבכתנ שרץאההבת על אומי ט יפ מש,י"קה לאזי בך"ותנוריה יסטשל הלב משו

ביבות בס ותוקמממהינות דמ ה ביןואוהש ,לארישב תים על החברה הערביברהעו ינוייםש

 תונידשפעות של מ ה,אלרש ביירבעפר ה הכשלה ריוהיסטום מיקו, ה מבנ,תונות שוירפגיאוג

 חות ני,הגיעו ןמהשהארצות  ל עםיזרדים איונות עם עוברת כירע ,לראישדינת על מ תורחא

ות עצמים באנושים רזו אעל וד לימ,ומקרבי  למצבישראל והשלכתםו רקימ ימצבת מגדה ,םילבח

 ודיתודים ייחימת לכניתוכן  ,נהבהב מרתההו שיפוטיות רעד הל עשותהתעק ,תםרבו תת עםורכהי

  .בההסבישא איכות נוב

  
 ,םיסיור: )דרוי תו סדר שכיחלפי( האלהכללה את הפעולות  זו הבוצק: תתיותכי וץ חתופעול

 דהעבו ,יםשונם ירזממג יםנש אם מפגש ע,הסביבהות יכל אשים יקטרום בפדימילתוב לשי

 ועדשנ" העירפני ר ושיפ"קט יתתפות בפרוהש ,) מיקודללא(ת תייתות חוץ כלי פע,יתילתהק

ורים יקב ,םבוציבקיה דימי עבו ,הקרובהתם ביסבב רחשתמל יםמידלתות היראח ביר אתלהג

  . םתלמידיה ה שלבם הקרובבי ס עלקרצוע סיב ,ותת שונרבותיות תורגסבמ

  
קה  בדי,יםמשוב: )כיחות יורדש סדר לפי( האלהה כללה את דרכי ההערכ זו הקבוצ: הכרהע דרכי

 קצועהמות ר למט המוצעותעולהי הפשויכות דרכ ז מחבנספ(. דילמתמיד ותלגי כל ישת של השיאי

   .)פרדותנה

  
  אה ורהה רכידל והיפרגגיאוה ידומגע ללי בנותודעוות דעמ. ה

  םוריהמיני עב ,הארוהה יכר ולדהיפרהגיאוגי ד שונות בנוגע ללימותעמדובות יחש. 1.ה
  

   :והוראתהם דיומליה ית תכנפיכל נותודות שטאו עמישב פריטים 25ים כלל  המורןשאלו

  .אנו חייםה בש הרלחבים י רלוונטתיוהם לדיית הלימונושאי הלימוד בתכנ על  . 1

  .םדימילתהל ין שיהענ מילתחוות רלוונטיים  להיודיםהלימ בתכנית  נושאי הלימודעל  . 2

  בשניםפיהראוגים הג תחוחותתפ התת אלשקףנת וכדעומ ות תכנית הלימודים להיעל  . 3

  .תנוהאחרו

  .דוס ייגשומת יינקה על שגד םי הלימודים יש לשבתכנית  . 4

  ".שיתיה אנופרגאויג"ל ע שג דיםיש לשם  הלימודיבתכנית  . 5

  .תוגרפיו גיאויותניומוראה של מול הללכ םידמוהלי תכניתעל   . 6

  .חריםלוב עם מקצועות איאים לש להתהצריכ םודיהלימ רת הנושאים בתכניתחיב  . 7

  .הברחבחירה רה ומר לאפשל  צריכהיםהלימודתכנית   . 8

  .ברור רציונל לע בלהיותצריך  בתכניתשאים ף הנורצ  . 9
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ן ו בארגישותשר גמתתאפ שכך יראלדופן מובאו בנויה תויהל היכ צרודיםהלימ תכנית . 10

  .ההוראה

  . רביםםיר סיוללכלותכנית הלימודים ל ע . 11

 יפכמהוראה יותר י רכדנים ולתכגע נוורטת במפ חיותול הנ לכלהצריכ הלימודים תכנית . 12

  .וםכי השענ רבדהש

  .מיים של המקצועיישו םטי היבוללכלדים וית הלימנתכעל   . 13

  .ראה בהוטרנטנהאיוחשב מב הוילש את ישגהדל יםמודהלי תכניתעל   . 14

  .ליקי העיסוק בלונפ לי עבלבגלוק סות העי איבחרהקום למ שדים יומי הלתתכניב  . 15

  .היבבס התוום איכ מתחםאינושול לכודים לימנית הלתכ על  . 16

  .טיקהילופיאוום הגחת מושאיםנ לכלול מודים הליכנית תעל  . 17

  .ותיתתרב-תיתהחברה יפגריאוגהחום תמ יםשאנו ללו לכםידומילה ת תכניעל  . 18

  .תיווגרפע גיאידמת כורבמעת ו התמחלולים לכדומהלי ניתכ תעל  . 19

  .פיהוגרגיאה ל שיהפופילוסהת אל גם לום צריכה לכדינית הלימותכ  . 20

  .תתיוייחו ותיהלריכה צ יהרפגואת הגיאורה  . 21

  .נהדיהמץ וארם הע תוהדלהזוף נמ תווהל הכירצה פירגואיגה תאורה  .22

  .בותיתרת ותישרג ם בתלמידיחתפצריכה ליה גרפואיאת הגרהו  . 23

  .בית לתלמידיםקטיר אט צריכה להיותודים הלימתכנית  . 24

  .יםבה מחייבודי לי לימול לכלודיםהלימ  תכניתעל  . 25

  
העמדה ) 1: (חמש דרגותבסולם ובו , ניהםיבעמדה ע כל לתה שיבות חשקשו לציין א התביםהמור

) 4 (;וניתניבדה יבמה בוש חההעמד) 3 (;טהה מועבמידובה ה חשמדעה) 2 (;בהשוא ח לללכ

אים העיבודים להלן מוב.  במידה רבה מאודבהשו חההעמד) 5 (;הב רידהמ בבהוחשדה מעה

  .םהיותאצותו תובושתשנערכו ליים יסטהסטט

  
  תוצבוהקות יד לכתקידבתוח תוכן ו ני–ים מור הי בעינשיבותןחקה לבזיות העמד גווסי. 1.1.ה

ם יהמייצגים יטש פרארמכללה  הארההולדרכי  ורפיהגיאומודי הגליהנוגעות לדות העמ תרשימ

 תףושמ מכנהאש מרה קפששירפיה וגהגיאראת הומטרות ת ימרש לודבניג(ן רבים כתו יתחומ

 תקבה ומספיצי הקוג חלצי הא לםימורמדות העערכנו לש מיםורח הגותני, זו יבהסמ). לולכ

כן ותהיתוח נ ,ת זאםעד יח. זהלצורך  וששימ בו ה נעש ולכן לאתדועמ ל שת משנהוצולקב

  . )ביואיטיטניאשבסיסו (בלבד  יםעמדות המורשל  ןוכתהח ס את ניתובס לעייסי נושאהר

  
) 2 (;היגרפאוימודי הבסיס בגלילוגע נת בדועמ) 1: (םיורמה תודמע לש הנקבוצות המשן ה אלה

ת ינכתה לש טיותנ רלוותריצילגע בנו תומדע) 3 (;םדיימוהלית נכנה תבמל בנוגע תומדע

דות עמ) 5 (;מודים הלייתכנ תותעצ באמתיגש רתוזדהה יצירתל עגת בנודועמ) 4 (;םידימלתל

ונות רקעל וגענב תדועמ) 6 (;םדיומילה תינכבת םתרבותיי- תייםר חבםניכת של הלל להכעוגנב

  .דומיהלי נכ לתוםמנחי
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   הממצאים ורתיא: ה ההוראכירה ולדפירגהגיאוי דדות בנוגע ללימומע. 2.1.ה

לפי כלל המדגם וב, םיבכיר לפי קהלום בחירמוה ן מופיעה התפלגות עמדות להל39-34 ותבלוח

  . רקע משתניחרמב

  

  גם המדלל כ במידת החשיבות של עמדות שונות ל שןקתעים וסטיות ממוצ: 34לוח 

N  עצממו  ת"ס    

  היאוגרפגייס בדי בסומגע ללי בנותעמדו  4.42  0.61  146

  דיםמילנית לתכת ה שלרלוונטיות ירתצגע לי בנותעמדו  4.39  0.59  146

146  0.66  4.20  
כנית תת ועבאמצגע ליצירת הזדהות רגשית  בנותעמדו
  יםימודהל

146  0.57  4.12  
 םתרבותיי-יםיגע להכללה של תכנים חברת בנותעמדו

  יםהלימוד בתכנית

  דיםלימות הניכה תנגע למב בנותעמדו  4.07  0.58  146

   דומי הלניכתול יםחנות מנקרועגע ל בנותעמדו  4.06  0.55  146

  

 יתי התכנבטל הילכגע בנו וגשהוצגבוהה לעמדות ת בוחשים יסיחם מייהמור כי הול ע34ח מלו

ירת רלוונטיות ציהנוגעות לדות עמלה וגרפיבגיאו סיסבה ידמוילת רדגה םוחתב תמדולעעיקר בו

  .דיםתלמית לתכנישל ה

  

  ח וק פי לפימידת החשיבות של עמדות שונות של ןתקטיות וס יםצעוממ: 35ח ול

  כתימלמ ךנוחי  דתי-כתי ממלךחינו

    N עצממו  ת"ס  N עצממו  ת"ס

   יסס בדילימו  104  4.52  0.60  7  4.29  0.73

  ידיםמלתל טיותנלוור  104  4.12  0.58  7  3.91  0.62

  ותהזדה  104  4.37  0.59  7  4.24  0.57

  תרבותיים-תייםר חבםתכני  104  4.21  0.70  7  4.57  0.73

  ה מבננותעקרו  104  4.12  0.58  7  3.93  0.57

  ניים תוכנותעקרו  104  4.06  0.58  7  3.89  0.53

  דייהו ךוחינ  י ערבךחינו

    N עצממו  ת"ס  N עצממו  ת"ס

  ס בסידילימו  111  4.51  0.61  35  4.20  0.55

  ידיםמלתל טיותנלוור  111  4.10  0.58  35  4.49  0.62

  ותהזדה  111  4.36  0.59  35  4.11  0.61

  תרבותיים-תיים חברםתכני  111  4.24  0.69  35  4.17  0.56

  ה מבננותעקרו  111  4.10  0.58  35  4.00  0.57

  ניים תוכנותעקרו  111  4.05  0.57  35  4.13  0.49
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  ב"טחב הארוי הפלמידת החשיבות של עמדות שונות של  תקןצעים וסטיות ממו: 36 לוח

  ב"ד בחטמלמ  ב"ד בחטלמ מלא

    N צעממו  ת"ס  N עצמומ  ת"ס

  ס בסידילימו  53  4.45  0.57  83  4.41  0.65

  ידיםמלתל טיותנלוור  53  4.31  0.50  83  4.43  0.66

  ותהזדה  53  4.31  0.65  83  4.13  0.700

  תרבותיים-תיים חברםתכני  53  4.12  0.55  83  4.13  0.61

  ה מבננותעקרו  53  4.10  0.51  83  4.05  0.65

  םניי תוכנותרועק  53  4.03  0.49  83  4.08  0.61

  

  ראהובה קתוי פ למידת החשיבות של עמדות שונותשל  תקןת ויטצעים וסממו: 37 לוח

  שניםחמש עד שנה   ר שניםד עשע שש   שניםעשר מעל

    N עצממו  ת"ס  N עצממו  ת"ס  N עממוצ   ת"ס

  ס בסידילימו  19  4.45  0.53  21  4.44  0.43  106  4.41  0.66

  ידיםמלתל טיותנלוור  19  4.51  0.59  21  4.56  0.41  106  4.33  0.62

  ותהזדה  19  4.35  0.58  21  4.36  0.56  106  4.15  0.70

  בותייםתר-יםית חברםתכני  19  4.16  0.50  21  4.37  0.48  106  4.06  0.60

  ה מבננותעקרו  19  4.20  0.49  21  4.27  0.45  106  4.01  0.61

  יםניוכ תותנרוקע  19  4.16  0.45  21  4.21  0.49  106  4.02  0.58

  

  להכש הלפימידת החשיבות של עמדות שונות של  תקןסטיות ו םוצעיממ: 38 לוח

  רפיהוגיאר בגבוג  הפירגו בגיאךממוס  צוע אחר במקךמוסמ

    N עצממו  ת"ס  N עצממו  ת"ס  N עממוצ  ת"ס

  ס בסידילימו  97  4.43  0.64  33  4.46  0.52  12  4.28  0.74

  ידיםמלתל טיותנלוור  97  4.46  0.59  33  4.29  0.51  12  4.19  0.66

  ותהזדה  97  4.23  0.69  33  4.10  0.60  12  4.36  0.70

  תרבותיים-יםתי חברםכנית  97  4.17  0.58  33  4.02  0.57  12  3.92  0.57

  ה מבננותעקרו  97  4.11  0.64  33  3.98  0.44  12  4.03  0.46

  ניים תוכנותעקרו  97  4.06  0.58  33  4.09  0.51  12  4.13  0.49
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  מידת החשיבות של עמדות שונות של קןתם וסטיות יעוצממ: 39 לוח
  יותומל בהשתתותפת השלפי

  מותלהשת  תלמוהשת ללא

    N עצממו  ת"ס  N עצממו  ת"ס

  ס בסידילימו  110  4.45  0.63  36  4.32  0.54

  יםידמלתל טיותנלוור  110  4.34  0.61  36  4.56  0.52

  ותהזדה  110  4.26  0.67  36  4.05  0.66

  ייםתרבות-תיים חברםתכני  110  4.13  0.57  36  4.10  0.60

  ה מבננותעקרו  110  4.08  0.61  36  4.06  0.48

  ניים תוכנותעקרו  110  4.02  0.56  36  4.23  0.53

  

 צותובקל הקוחלה את תלולכה, םריהמו של עמדותלאה ת המגולפתן מופיעה הה להל40בלוח 

  .הנשמה

  

   יהרפאוגיהגי דמוילל הנוגעותות דטי העמפרילת ותשובהיות וחיכש תלגוהתפ: 40 לוח
  ) ממוצעים וסטיות תקןבאחוזים(לדרכי ההוראה ו

  N  4+5  1+2 עצממו  ת"ס

חשוב 
דה יבמ

רבה 
  מאוד

)5(  

ב חשו
ה דבמי
  רבה

)4(  

ב חשו
דה יבמ
 ניתנובי

)3(  

ב וחש
דה מיב

  מעטה

)2(  

 א ללכל
  בושח

  )העמדה(יט תוכן הפר  )1(

  ס בסידילימו                 

0.72 4.55 146 92.4  2.1  65.7  26.7  5.5  1.4  0.7  
ים דגש ם יש לשיימודתכנית הלב

  ודסיגי ש מותהקנייעל 

0.77 4.40 144 86.8  2.1  54.9  31.9  11.1  2.1  -  
ה ראלול הולכנית הלימודים  תכעל
  וגרפיותיא גויותמנויל מש

0.823 4.30 143 86.0  3.5  48.2  37.8  10.5  2.8  0.7  
 תכנית הלימודים לכלול לימודי על
  םחייבי מבהלי

  ידיםמתלל טיותנלוור                 

0.67 4.58 145 92.4  1.4  66.9  25.5  6.2  1.4  -  
יות ה להכרי צפיהראוגי הגתהורא
  תתיייחוו

0.74 4.56 145 92.4  2.8  66.9  25.5  4.8  2.1  0.7  
 תויהל הכירצ םידמותכנית הלי

  דיםמי לתליתביקטרטא

0.89 4.04 146 71.2  4.1  37.0  34.2  24.7  4.1  -  

 תכניתבד ומ הלייאוש נעל
טיים לוונ רותילה םידומהלי

  מידיםלת של הןיינהעלתחומי 

  תוהזדה                 

0.82 4.34 146 85.0  3.4  52.8  32.2  11.6  3.4  -  
ול  לכלימודיםלה  תכניתעל

  יםרבסיורים 

0.96 4.22 144 79.1  6.3  50.6  28.5  14.6  4.9  1.4  
וות ה להכצרי פיהראוגי הגתהורא
  דינה והמץרהאעם דהות זף להמנו

0.92 4.03 143 77.6  7.0  33.6  44.0  15.4  5.6  1.4  
 חתפל הצריכ פיהראוגי הגתהורא
   תרבותיתתושיגרידים בתלמ
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)המשך (40לוח   

  N  4+5  1+2 עצממו  ת"ס

חשוב 
דה יבמ

רבה 
  מאוד

)5(  

ב חשו
דה במי
  רבה

)4(  

ב חשו
דה יבמ
 ניתנובי

)3(  

ב וחש
דה מיב

  מעטה
)2(  

 א ללכל
  בושח
  )העמדה(יט תוכן הפר  )1(

  בותייםרת-תיים חברםתכני                 

ל כלום לדיית הלימוכנ תעל  1.4  2.8  13.1  29.0  53.7  4.1  82.7 145 4.31 0.90
  ות הסביבה איכום מתחנושאים

ול לכלית הלימודים כנ תעל  2.1  1.4  14.6  38.8  43.1  3.5  81.9 144 4.19 0.89
  גיאופוליטיקהם הותחנושאים מ

 לשים דגש ם ישמודיליהבתכנית   -  0.7  22.1  44.1  33.1  0.7  77.2 145 4.10 0.76
  "יתשואנ הגרפיואיג"על 

0.88 3.88 144 67.4  6.3  26.4  41.0  26.3  6.3  -  
ית הלימודים לכלול כנ תעל
 הפירגואיג החוםמתאים שנו
  תיתבורת-תירתבחה

 תיכנמבנה הת                 

0.87 4.34 145 87.6  4.8  52.4  35.2  7.6  3.4  1.4  
 תמודים צריכה להיותכנית הלי

 ךרי כאלודן מופאובה נויב
  הראוה הןורגאבת שויגמתתאפשר ש

יות  להך צרי בתכניתאיםש הנורצף  -  3.5  13.3  29.4  53.8  3.5  83.2 143 4.34 0.84
  ררו בעל רציונאלב

מודים צריכה לאפשר תכנית הלי  0.7  3.4  14.4  38.4  43.1  4.1  81.5 146 4.20 0.86
  הב רחירהבחה ורלמ

1.00 3.83 145 63.4  10.3  31.0  32.4  26.2  9.7  0.7  

מודים צריכה לכלול תכנית הלי
 לתכניםע בנוגרטת פוות מהנחי

מכפי שהדבר  יותר האורה יכרדו
  םנעשה כיו

0.98 3.66 145 52.4  10.3  24.1  28.3  37.2  9.7  0.7  
שאים בתכנית  הנותבחיר

ב  לשילוםתאיהריכה להלימודים צ
  םאחריצועות ק מםע

  םיינת תוכועקרונ                 

0.60 4.68 145 95.9  1.4  73.0  22.8  2.8  1.4  -  
נת  מעודכות תכנית הלימודים להיעל
ת תחום חות התפתקף אלשו

  תם האחרונונישבהגיאוגרפיה 

0.77 4.47 146 91.1  2.1  59.6  31.5  6.8  0.7  1.4  
אי הלימוד בתכנית וש נעל

ם יינטוורל תיולההלימודים 
  םחיי אנו לחברה שבה

ית הלימודים להדגיש את כנ תעל  2.1  3.4  15.9  33.1  45.5  5.5  78.6 145 4.17 0.96
  אהורבה טנרנטהמחשב והאיב שילו

כלול ים לימודית הלכנ תעל  0.7  3.5  21.0  42.0  32.8  4.2  74.8 143 4.03 0.86
  ועצקמה לש ייםומש יםיטביה

 ת התמחולולים לכדומית הליכנ תעל  2.1  11.3  29.6  32.4  24.6  13.4  57.0 142 3.66 1.04
  תורפיגואמידע גית כובמער

0.96 3.39 140 42.9  15.7  13.6  29.3  41.4  13.6  2.1  
מודים יש מקום  הלייתבתכנ

ל לי עלובגק בויסעאת הלהרחיב 
  יק בלוקלויסי הענפ

  אחר                 

מודים צריכה לכלול גם  הליתתכני  25.2  39.1  21.7  7.7  6.3  64.3  14.0 143 2.31 1.12
  רפיהגויאל הגיה שוסופל הפיאת
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ותר יב בוהגשולב ההמ ןוהצי(רים המורוב  ינבעי ובות יותר החשותהעמד עולה כי 40 מלוח

 תיוהם ליודלימה  תכניתעל שהן") דאומ הה רבדמיב הובחש"ו" בהה במידה רובשח"ירה של לבח

שיש )  מהמורים96%- כ(חרונות יה בשנים האפרגאוגי התחוםת חותהתפ מעודכנת ולשקף את

וראה הל ש לחתורישו) םירוממה 93%-כ(פיים גראויגה דיסוה יית מושגיאת הקנש גילהד

 קסויהעאת  בילהרחרים הן שיש  המויבעינפחות ות חשוב הותהעמד .)םהמורימ 93%- כ(ת יתיויוח

 תכניתב איםושנהאת  תאיםה ליששו) וריםמהמ 42%- כ(וקלי ק בלסו העייפנ לע ליבגלוב

    ).םירו מהמ52%-כ(ועות אחרים צלוב עם מקשישל  ימודים לאפשרותלה

  

 יכרדלוה יוגרפאיגימודי הללבנוגע  םהימדותען יבלם ירומה לש עק משתני הרר ביןשהק. 3.1.ה

  האההור

 תהשתתפוו הלהשכ, אהבהור קות, ב"טחב אהרהו, חויקפ (םירומה לקע שי הרמשתנ הקשר בין

ק בד נפיהגרגיאודי הלימובנוגע ל קטיםעמדות שהם נוהלבין ) דרם בנפמה דאח כל – ותמוילתהשב

פר בתי ס של תייחסהקטן ספר ל המבגל. MANOVA – משתני- רבונות שיתוחנ תועמצאב

רפנו ילכן צ.  זהדבוי עתואתוצל תומעש מתונקה ליהניתן הא לדתי -לכתיממך הוהמשתייכים לחינ

 על" חפיקו"ע  הרקהמשתנובדקנו את , לכתימינוך המחב הספר יבתת צוה לקבלא רפס תיב את

  . רביהע ךנויחי והדהיהוך חינוה: וצותב קישת

   

 יהודי ינוךח(וך החינ  סוגטית ביןטיסטובהק סשר מקיים  כי קהעלהתני מש- ב הרותשונ החונית

 'Wilks ,ראהכי הורלד ויהגרפגיאווד המילקטים בנוגע לונ םירהמו שתודמעהן יבל) יב ערךוחינו

Lambda = .840, F (6,139) = 4.404, p > .01; 2 15. =קט של הבדל זה גודל האפη .בעת נוו נות זשו

 ותעגונהעמדות ר לתו יהת רבושיבחו סיחי) ידת-ימלכתי ומלכתממ(די ווך היהחינבים שמורמכך 

  . יב הערוךנחיבם ירמולעומת יה פוגרהגיא של יססבי הודמילל

  

 פות בהשתלמויותבין השתתיסטית סטט בהקושר מק ים קייכה העלמשתני - הרבנות השוחונית

 ,Wilks' Lambda = .850 ,ראהוההרכי  ולדיהרפוגיאגע ללימוד הגבנום רים נוקטי שהמותוד עמיןבל

F (6,139) = 4.077, p < .01; 2 15. =קט של הבדל זה גודל האפη .ם כך שמוריעת מבונ זו תשונו

ידים מלתונטיות לולרעות לגונותר לעמדות ה ירבה ותבישח וסחייות ישתלמוהו בפשתת האלש

 תקבהו מוזצאה ו ת.ותיוו בהשתלמתתפש שהםרימולעומת  יםוכניות תרונקגעות לע הנודותמעלו

עמדות ין סטית בטיבהק סט מורשין קאהעלה כי י שתנמ- בהר תונוח השותני .p < .01 תיטיסטסט

 ,Wilks' Lambda = .944 ,ב" לבין הוראה בחטהוראההגרפיה ולדרכי ואגיה ידוגע ללימונבהמורים 

F (6,129) = 1.272, p < .05;927. , הוותק בהוראה, F (12,276) = 0.892, p < .05 Wilks' Lambda =; 

   .Wilks' Lambda = .896, F (12,268) = 1.266, p < .05והשכלת מורים 

  

צא  נמםבהשפיה יאוגר הגדיוי לימפלכמדות עה םבתחו םייפיהספצוד על תוכן הפריטים ללמ כדי

  .קבוצותהבין  t  מבחןו ערכנ,ני רקע שונים משתבעלי וריםרב מק בקמובהבדל ה
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וב  כי חשוי ציינדוהיה וךבחינ יםהמור: הערביוך נבחי םריומל ידיהוהוך חינבם  מורי ביןאההשוו

ה פיגרויא שלימודי הג וכןותירפגגיאוומנויות יומפיה גרוגיאד בושגי היסמוית הקנית  אשדגילה

נוך  בחיםמורי .יברענוך ה בחייםממור רתו י,המדינוה םהע םות עהזדה לףווות מנהליכים צר

ה רפיגאוהגיי בלימוד לולת ולכיה אנושיפיאוגרגי ימודעל ל דגש םיש לבהערבי ציינו כי חשו

  .ידוהיה וךינ בחיםורמ מיותר, ותפיידע גיאוגרמ תכוערמבמחות הת

  

  תייאוגרפגה פלינהיצסל הדיש הדחויי. 2.ה

  .גרפיתואיה הגיסציפלינ הדה שלודוגע לייחנים בת המור דעוותעופימן  להל41בלוח 
  

  ]תוחהפ שאלה[ת רפיוגגיאה נהיסציפלידודה של היחי: 41לוח 

 ךתו מאחוז
  םניעוה

וך ת מוזאח
  ותחשכי  תובוהתש

   יתרפאוגינה הגילפסצידיה של דהייחו
 N 227 = תובושת ,N 123 = םיעונ   

  מיתתחו-בין  73  32.2  59.3

  נטיתורלו, ויתועכש, ליתאקטוא  32  14.1  26.0

17.9  9.7  22  
יוצרת אדם , קים אופבתימרח, רהמעשי

  אים רביםבנושנה  והבדעעל יב

  סטיתהולי  22  9.7  17.9

  תיתכרעמ, לתיה כולאחת רתמפ  13  5.7  10.6

  םדא ל כלשת וידחוליי רתמתקש  11  4.8  8.9

8.9  4.8  11  

, יכים גלובליים תהלןילהב רתמאפש
, יםיבותיים ועירונם תרייברתחם יירזוא
  בבמרחצא שרת להתמפמא

  הסביבוננות בב להתותעמוד רתמעור  10  4.4  8.1

  תביקטיאת וימדינ  8  3.5  6.5

6.5  3.5  8  
 עטבין האדם לבם יהקשר את שהממחי

  בהביסלו

4.1  2.2  5  
מעודדת התנהגות רגישה , ם יכמקנה ער
  כייםמזמנת דיונים ער, בהיבס וללזולת

4.1  2.2  5  
יתוח יכולת נו תויע מקצונויותממיומקנה 

  ליתלכ

3.3  1.8  4  
 בתבה לאהוחש, וםה למקזיק תמפתח

  ץארה

  יתיתחווי  3  1.3  2.4

  

-ןיתה בית בהיופסציפלינה הגיאוגרדיה של היחוד יאתים אורם ריהמו מ59%- ה כי כול ע41ח מלו

ים המור מ18%-וכ, נטיתרלווו תוויכשע, ואליתכאקטה ייחוד את יארומהם ת 26%-כ, תחומית

צרת ויו,  אופקיםתמרחיב, ה בהיותה מעשיראוהגרפית אויהגנה ילפצי הדיס שלהחודי יכי ונייצ

  .םבי רשאיםנו בהנבה ועדי לעב םדא
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  הירפגיאוגע הוצקמעמד מ סתפית. 3.ה

צועות בחירה מורים סבורים כי מעמדו של מקצוע הגיאוגרפיה נמוך יחסית למק) 45.2% (66

קצועות בחירה מורים סבורים כי מעמדו של המקצוע דומה למעמדם של מ) 33.6% (49. (אחרים

. מורים סבורים כי מעמדו של המקצוע גבוה יחסית למקצועות בחירה אחרים) 15.8% (23 ,אחרים

  .מורים לא ענו לשאלה זו) 5.5% (8

  
  הרפיגאו גייםלומדידים מתל. ו

  )ת המוריםעי דפל (עצוקמ בדיםימלת תרחיבלם ריבהס. 1.ו

  . קצועהמ ודלימ בדיהםתלמי לבחירת ריםם המון מופיעים ההסברים שמציעילהל 42בלוח 

  
  ]הפתוח שאלה[ע ומקצרים לבחירת תלמידים בהסב: 42 לוח

 ךותמאחוז 
  ניםעוה

ך מתוז אחו
  ותחכיש  ותבוהתש

  ועמקצב ירת תלמידים לבחיםהסבר
N 301 = ותבתשו , N 139 = יםעונ  

  ל קעצו של מקיימו דיהוגרפלגיא  69  22.9  49.6

  אהר ההואיבנושים עניין  מגלידיםהתלמ  64  21.3  46.0

  ותגרב החה גבוה בבחינת הצלרשיעו  29  9.6  20.9

  ראה ההותאיכו  21  7.0  15.1

  יאלאקטו, דרנימו ,יוו עכשועהמקצ  13  4.3  9.4

7.9  3.7  11  
 חוםתקה מכבידה בהעמאין " יםיבינ עומקצ"

  ינאמוההום  בתחאול ליהרא

  יםנגוומוד הלימומי תח, הבמרו הריבח  10  3.3  7.2

  ומישייס כ נתפועהמקצ  9  3.0  6.5

  יםריו וסיםטיול  8  2.7  5.8

  יכללע ד יתישכ רמאפשר, ר מעשיעצוקהמ  8  2.7  5.8

  לוב אמצעי מדיהשי בןיעני  6  2.0  4.3

  יות עולמשר הבנת תופעות  מאפועהמקצ  4  1.3  2.9

2.2  1.0  3  
זוק יחל ולשראיץ רא תבהאל רםו תועהמקצ

  ותיכהשיחושת ת

  ע לטבאהבה  2  0.7  1.4

  רפת הסילת בנה הל שנההכווזו ,  בחירה איןלועבפ  43  14.3  30.9

  

 50%- כ(, )םירומהי נעיב (יהפרוגאי גודלמ לדיםתלמיהו חרב שבגללן עולה כי הסיבות 42ח מלו

 21%- וכ(, וראה ההיאנושב מהמורים עניין 46%- כ,  קלועצקמרפיה כגואגי הוימידהיו  )םורימהמ

   .רותגת הבחה הגבוה בבחינלצהחוז הים אמורמה

  
  יהפוגראגי תממגבר וחבללמידים  תךוש למםיכדר. 2.ו

ים ידהתלמ אתך שומן לי ניתורים כמהם ירובסתן וע באמצםיכהדרת ורטלן מפוהל 43בלוח 

  .הממגי הדמובלי רולבח
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  ]פתוחה שאלה[יה פ גיאוגרלמגמתים מידתלשוך את ה למםדרכי: 43 לוח

 ךותמ אחוז
  עוניםה

מתוך  אחוז
 ותשכיח  תשובותה

  רפיהוגיא גתמ את התלמידים למגךשולמ םדרכי
N 179 = ותבתשו ,N 115 = םיעונ  

  הכי הורא בדרישינו      57.4

  םיליווטם יריוולות חווייתיות כולל ס בפעותלהרב  48  26.8  41.7

  ניים ע חדש מידורות מקבלו בשיותלהרב  19  10.6  16.5

  שה באמצעי המחלעשות שימוש רב יותר  6  3.4  5.2

  םיבוים ט מורסילגי  4  2.2  3.5

  קדמיהבא םישיעור בללש, דיומיר לתגא קלספ  4  2.2  3.5

  מוד ממד ערכילשלב בלי  2  1.1  1.7

  יכנ תיושינ      46.1

  יואלטלאק עוצקמ את הךלהפו  26  14.5  22.6

13.0  8.4  15  
: הוזכרו(ד עתיביע  לסיליםואים שיכללמד נוש

  )ון עריםנתכ , GIS, הלכלכ

  ביניהם  קשריםואמצל ושאי הלימודנו את ןלגוו  8  4.5  7.0

  הנושאים המדעייםהוראת  את ירלהעש  4  2.2  3.5

  ותטכניודיות פחות יותר ייח  4  2.2  3.5

1.7  1.1  2  
רח זמ(די טיולים יעם מוד אזורים שה בליללכלו
  )הקירום אמרד, רחוקה

  י מבנישינו      19.1

8.7  5.6  10  
את ל טבל, אים הנושתאלמקד , חומרהאת  םמצלצ
  דת האנסיןחיי

  מסוים לכניסה למגמה  רף עלקבו  4  2.2  3.5

  המעבדדת  עבובלחיי  3  1.7  2.6

  ררו בףצרת על בםיודימל תניכתות לבנ  3  1.7  2.6

  לרמותקצוע מ התאורהלחלק את   2  1.1  1.7

  דולימ דתיכיח טיול של כהרד הרלאפש  1  0.6  0.9

  אחר      12.2

  עצוקמות את יוקרת העלה לתלנסו  9  5.0  7.8

  אימיםתמ רים בספמשלהשת  4  2.2  3.5

  "ט מפלעומקצ"כיה רפוגהגיאר את ילהשא  1  0.6  0.9

  

י בדרכ ויני שמה באמצעותים למגדלמיוך תש למשניתן םירבו סםירומה יכ  עולה43ח מלו

  ). םיהמור מ19%-כ (נימבושינוי ) מוריםה מ46%-כ(כני ושינוי ת, )מהמורים 57%-כ( ראהוהה

  



 םשאלון המורי  –  המחקר המלאיםממצאי: פרק שלישי

  

83

  יורצהר הבוגת ודמ. 3.ו

מצטיירת  היאש פיכ יהוגרפהגיא של מגמת ויצהר רבוג הדמות ינייפאעים מן מופי להל44בלוח 

  .םירהמו ניבעי

  

  ]חהתופ שאלה [וירצ הוגרהב תודמ: 44 לוח

ך ות מאחוז
  יםעונה

וך מת אחוז
  תוחשכי  ותבוהתש

  גר הרצוידמות הבו
N 336 =ותבתשו , N 129  =םינעו  

  ה והבנידע בעל      72.1

  םוניגוע מדימי  בתחויוצמ, קיםאופ רחב  40  11.9  31.0

  חותילת נבעל יכו, יםהליכעות ותמבין תופ  40  11.9  31.0

  שאול שאלותל יודע, סקרן  29  8.6  22.5

  תללכולם רחבה וו עתשקפה בעל  12  3.6  9.3

  תומקה מנ עמדטלנקוורתי המסוגל ביק אדם  7  2.1  5.4

   תוילאלות אקטו בשאאמתמצ  7  2.1  5.4

  םלוע בנעשה על התחכה מפוראי בעל  6  1.8  4.7

  שלמד את םמייש      48.8

  כשת שרויפרגואיגהומנויות  במישמשתמ  28  8.3  21.7

14.0  5.4  18  
יא בק, תגרפיוגיאויים נם בעילוע ה עללמסתכ
  יהרפבגיאוג

  חב במראמתמצ  16  4.8  12.4

4.7  1.8  6  
 תועומקצב יהפראוגיע הגשם את מקצו ליילמסוג
  םשוניה יהפרגאויג התחומימ משלב ידע, יםנוש

  יאעצמנן טיול באופן  לתכלמסוג  2  0.6  1.6

  ברועמוי ערכ אדם      45.7

17.1  6.5  22  
 נהריות והבאחיל בקהילה מגלה  ופעבמעור
  אים חברתיים לנוש

  אוהב טבע, ביבתוגיש לסר  22  6.5  17.1

  םי ולשורשה לארץזיק בעל  20  6.0  15.5

  י השונהי כלפלנסוב  12  3.6  9.3

  כויותיוזדע למווחובותיו  לאממאזרח טוב ה  12  3.6  9.3

  הבאיכות הסבישומר על   7  2.1  5.4

  פיהרגהעניין בגיאו את ךממשי      19.4

  ליםאוהב טיו  10  3.0  7.8

  יהדמבאק האוגרפייג ימודממשיך בלי  8  2.4  6.2

  יוברח לץממלי, יהפאוגרד גישלמ גאה  6  1.8  4.7

  היפרגויאגה םוחתבאי חוקר עצמ  5  1.5  3.9

  ת ספר שדה בביךמדרי  1  0.3  0.8

  

ל  בעכאדםם ריהמו יניבע תיריטצמה פיראוגיג התגמ מ שלות הבוגר הרצויי דמ עולה כ44ח מלו

 49%-כ(שם את מה שלמד ימי שמיכ, )המורים מ72%-כ (םייגרפואיג לא רק בנושאים, הבנהוע די
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ם ג הרפייאוגגב ן את הענייךישממש מיכו) ריםמוה מ46%- כ (רברכי ומעוע םכאד, )םמהמורי

  ). יםרמוהמ 19%- כ(מעבר ללימודי המגמה 

  
  יהפוגרהגיאהוראת  בטים ייחודייםבהי. 4.ו

רם ם לזיינייפאוה הגרפיגיאואת הרוהל ים שדיייחוההיבטים הלציין את  תבקשורים ההמו

  .כיינוח ם זרישובות לפתה גותלהתפמופיעה  ןל לה45 חבלו. ייכים משתהםליו אכי והחינ

  

  ]הפתוח שאלה[כי ינוחרם  ז לפיהגרפיוגיא התם בהוראיידיחוי םטיהיב: 45 חול

  ירבעהך נוהחי
N = 7 

  יתד -כתימלמ הוךינחה
N = 3 

  כתילמינוך המחה
N = 6 םייוד ייחיםהיבט   

  היבט הגיאופוליטיהעל  דגש      1

  אהבת הארץעל  דגש  3  3  

   בישראלתויפגר דמותבעיו      2

  יברעה רזליים במגכלכם יוישינ      1

   העיר לכפרהקשר בין      1

  ערבים-דיםיחסי יהו      1

  יתובשייתהההחינוך  עם תהכרו  1    

  רכת העולמית במעלישרא  1    1

  ברתייםחתהליכי שינוי , נההבנת השו  1    

  

וראת גיאוגרפיה ההיבטים הייחודיים של ה כים ועניט תיכלהממנוך  בחיוריםכי מלה ו ע45ח מלו

מורה (י התיישבותה ךונחיה עםת ורכיה, )יםרמו שלושה(על אהבת הארץ  גשדבמגזר זה הם 

מורה (נה ירה להבנת השווחת )מורה אחד(ת ימ העולתכמערזיקה ל בלארישעל ת וננובהת, )אחד

מן ורים  מ.)םמורישלושה (רץ את אהבת האם שידתי מדגי-ך הממלכתינוי בחםמוריגם  .)אחד

 לאת בישריופרגועיות דמוד בלימשת דגהצוע במק הוראת הה שליחודיאת  ניםימצי ערביוך הנהחי

הערבי בהיבט המגזר ל  שמוד מעמיקיל, )מורה אחד (וליטיפואט הגייב ההעל דגש, )םירומ שני(

מורה (מית עולכת הת המעררמסגב לארשי תיאירו) מוריםשלושה (י ברתח והינוריעה, ילהכלכ

   ).אחד

  
 השיבווכי ינהזרם הח של ודיות לייחפיהריאוג בג תכנית הלימודיםןבי הריתס ש יםאלה לשא

 חסות התייהייאוגרפגב מודיםילהכנית תרה בסחש םישח הםי בי כערה ךוינ מהחמורים חמישה

 ארץ אנושבר יקבע, דנלמ המרוח העםת הודזה- יא לש הלמגזר הערבי המעוררת תחושמספיקה 

עוררת ינה מאל ארץ ישרשל אד דת הלימוייחת תי ציין שהוראינוך הממלכמהח הורמ. ישראל

 אשות בנושגרת ררומעדים מויל השתכניתציין  יתכלוך הממניחה נוסף מהרומ וץהאר עםהות הזד

  .עדדת ומ

  

  

  

  



  יב- שאלון לתלמידי כיתות יא–ממצאי המחקר המלאים : פרק שלישי

 

  

85

   יב-ן לתלמידי כיתות יאשאלו: שני כלי 
  
  שיביםי המפיינמא. א

  .בי- יאכיתות בם דימיתל 148 תתפור השבמחק

  

) 21.6% (32, לכתיממה ךונו בחידלמם ידלמית) 69.6% (103 :בים לפי סוג פיקוחהמשיגות התפל

  . דתי-תלמידים למדו בחינוך הממלכתי) 8.8% (13- בי ו הערינוךו בחלמד

  
 םידמילת) 15.5% (23- ו,  הארץידליי יםדילמת) 84.5% (125 :אמוצ ארץ לפי םייב המשגותהתפל

  .רץאהי דילם ינאי

  

) 15%(ם מידיתל 3, ם שאינם ילידי ישראלמידי התלמתוך: יבים לפי ותק בארץשמהלגות פתה

  .נמצאים בארץ מעל שבע שנים) 85%(ידים למ ת17-  שנים וערבע לשבארץ בין אים בצאמנ

  

ו למד) 21.6% (תלמידים 32-  ואה יתיבכ מדול) 78.4% (ידיםתלמ 116: תהית כגרד יפל גותלהתפ

  .יביתה בכ

  

 3שו לבגרות בהיקף של ניג) 2.7% (ידים תלמ4: המספר יחידות לימוד בגיאוגרפילפי גות התפל

 ים תלמיד7-וה בגיאוגרפי'  יח5ניגשו לבגרות בהיקף של ) 92.6%(ם תלמידי 137, הירפבגיאוג' חי

  . זושאלה  לע וענא ל) 4.7%(

   

  הרפיגמת גיאו במגבחירהה. ב

  רה במגמה חיב הולייקש. 1.ב

 31%-וכ,  אישיתהרחיוך בתמ פיהוגריאגת מגמציינו כי הם לומדים בדים תלמי מה69%-כ

 מפורטים שיקולי ןלהל 46לוח ב. םת במגמה שלא מבחירלומדים םי הכ ונימהתלמידים צי

  . ההבחירה במגמת הגיאוגרפי

  

  ]חהתופ שאלה) [יב-א יתלמידי(ה בחירה במגמת גיאוגרפיהי לשיקו: 46 וחל

  ה במגמת גיאוגרפיהחירבי הליקוש
N187 =בות  תשו ,Nותשכיח  127 =ים  עונ  

ך תו מוזאח
  בותשוהת

ך  מתואחוז
  וניםהע

  62.2      הי בתחום הגיאוגרפימעותן משעניי

  בילה מ/תי און שחשבתי שיעניי/ין אותי ינעוע שמצקמ
  ותיא

46  25.4  36.2  

  24.4  17.1  31   את המקצועךירב ומעהוא

עות פותת ה אמביניםה גיאוגרפיה ע מקצוךרד
 עוצמק, םירזואו ותניבמדוסק ע עהמקצו, בתנויבסב
  י טנוולר, רישעמ

12  6.6  9.4  

 /אשת לנויעב משיכה ט/ת לעתיד בתחוםופילי שא שי
  רציתי לדעת יותר על המקצוע 

11  6.1  8.7  
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  )המשך (46לוח        

  ה במגמת גיאוגרפיהחירבי הליקוש
N187 =בות  תשו ,Nותשכיח  127 =ים  עונ  

ך תו מוזאח
  בותשוהת

ך  מתואחוז
  וניםהע

  2.4  1.7  3   על הארץדומתי לליצר

  28.3      שיל מעשיקו

ת קולט אי  אנ/ביחס למקצועות אחריםה  ללמידקל
  המקצוע מהר

24  13.3  18.9  

  10.2  7.2  13   בךםיעיקשמ המגמב, הובט ירהאוו, רהומה

ה את לעתרציתי מגמה ש',  יח5 - מלאהתורתי בגיצר
  צע הבגרותוממ

6  3.3  4.7  

  27.6      תיבנסיול שיק

 בקגרה עסנ  שבחרתיהמגמה -ופן ישיראב בחרתי אל
ר "במב /המחסור בתלמידים ונאלצתי לבחור גיאוגרפי

  המדים גיאוגרפילו
19  10.5  15.0  

 יתקיבל, תמדזבתי את המגמה הקוע: תוישיא תוביסנ
  לא היה מגוון רחב לכן בחרתי כך, המלצה

16  8.8  12.6  

  

ם י בתחוותשמעמ יןניעבה בשל  למודלו רחיה ברפגגיאוהת מ כי תלמידי מגעולה 46לוח מ

או משיקולים )  מהתלמידים28%-כ(משיקולים מעשיים , ) מהתלמידים62%-כ(גרפיה ויאגה

  ). םידילמהתמ 28%-כ(נסיבתיים 

  
  מודי המגמה  מליפיותצי. 2.ב

  .מת הגיאוגרפיהי מגימודם מלפיעות ציפיות התלמידין מו להל47 בלוח
  

  ]הפתוח שאלה) [בי-יאדי מילת(ה ודי המגמימלות מייפצ: 47לוח 

  די המגמהלימוות מציפי
N164 =בות  תשו ,Nותשכיח  128 =ים  עונ  

ך  מתואחוז
  שובותהת

ך  מתואחוז
  וניםהע

  34.4      כלליוגרפי וידע איג ידע שתירכיה לפיצי

, םיעמשק ,םילקא, על מדינות אחרות: ולםעה וד עלמלל
, תישואנ יהרפוגאיג ,פהרויא, התרחשויות באדמה

  שר לעולםבקות עיידף ואסל, םיסלע
24  14.6  18.8  

 רץ יותראהללמוד על , ל ארץ ישראלע רת יותעדל
  אשר על העולםמ

17  10.4  13.3  

  6.3  4.9  8  ילהכל ידעה ת אשירעהל

  1.6  1.2  2  זרח התיכוןמה יר אתכהל

 ,ראלשי ת מפתאו את כל מפות העולם בכלל בטיר היכהל
  ר מוכלא חבשט רתדהסללדעת 

2  1.2  1.6  

  31.3      נאהה ולנייןה לעציפיי

  18.0  14.0  23  מעניין ומרתק ,ביהיה מלהיש

  9.4  7.3  12  םשייין ואבאש, לבוא לשיעורים וללמוד יה כיףהיש

  9.4  7.3  12  לשיהיה ק, ה נוח ללמידה יהיקצוע שהמ

  2.3  1.8  3  אי הצברחאשארצה להמשיך בו , קצועמה הב אתואש
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 )המשך (47לוח     
  די המגמהלימוות מציפי

N164= בות  תשו ,Nותשכיח  128= ים  עונ  
ך  מתואחוז
  שובותהת

ך  מתואחוז
  וניםהע

  1.6  1.2  2  םולייטם וורידרך סית מוומק מד עללנש

  25.8      הישגיה לציפי

  25.8  20.1  33  .הלהוציא בגרות מלא, ודיםמילליח בצהל

  6.3      מאמץיה לציפי

, האיהיה צורך בהשקעה וקריש, היה קשהיש
לא , ח ללמוד את החומר המורחבילצשלא א

  .אצליח לעשות חמש יחידות
5  3.0  3.9  

 ,נייןע מהיהי לא רחומהרוב ש, םמע משהיהיש
   מקצועבכל ומכ

4  2.4  3.1  

  13.3  9.8  17  הייר ציפדעה

  
רפיה כללו ציפייה לרכישת ידע גיאוגרפי וידע יאוגת הגממגמ כי ציפיות התלמידים עולה 47לוח מ

 26%- כ(ציפייה להישג , ) מהתלמידים31%-כ(ציפייה לעניין והנאה , ) מהתלמידים34%-כ(כללי 

ו נציי דיםיתלמה מ13%- כ). דיםלמי מהת6%- כ (ץמאמקיע הש ללדרישהה יפייצו) יםדימהתלמ

  . להם ציפיות מלימודי המגמהו הילא ש

  
  םימודילה תכנית עלעת  דתווח. ג

  הבים בלימודי הגיאוגרפי אהובטיםהי. 1. ג

  . הם בלימודי הגיאוגרפימידי התלם עלפיעים ההיבטים האהובין מו להל48 בלוח

  
  ]התוחפ שאלה) [בי-יא דיילמת(ה יגרפאוהגידי ומבים בלי אהוםייבטה: 48לוח 

  הם בלימודי הגיאוגרפיהוביים אהיבט
N326 =בות  תשו ,Nותשכיח  129 =ים  עונ 

ך  מתואחוז
  שובותהת

 ךז מתווחא
  עוניםה

  94.6      אהוביםמוד י לינושא

 מדינות, אזורים, ציפייםץ ספי ארחבל: ליתביאוגרפיה חג
, ב"ארה ,ישלילם שוע, תוחת מפותנוידמו תחותמתפ
, ב"האר םיקלא ,ב"כלכלת ארה, עשייתיתת-ב הבתר"הרא

  מערב אירופה, ב"אזורים בארה

68  20.9  52.7  

, הסייולאוכ, הגרפידמו: אלרש יץר אל שהיאוגרפיג
יחידות נוף , ץ ישראלראב רהובתח, לראשית לכלכ, םיישוב

  תושבים בארץ ישראל, בארץ ישראל
25  7.7  19.4  

 היישעת, יהתעשי, החבורת, לה כלכ:כלכליתה יאוגרפיג
  יהגראנת ורקומ, דעי רתיתע

21  6.4  16.3  

 היאוגרפיג: הולוגיפרואולוגיה וגיאומיג, פיזיתה יאוגרפיג
  םיבצחמ, המד אתורעיד, שעג ריה ,)טחהש יפנ(ת עיבט

11  3.4  8.5  

: התיכוןזרח ל במישרא/תיכוןה המזרח ל שהיאוגרפיג
  טנפ, זםלינטמנדופ

8  2.5  6.2  

  5.4  2.1  7  םישגמר, מרתקים, םביוה אימודלה נושאי לכ

  4.7  1.8  6  יםלקא

  3.1  1.2  4  יןסנא

  2.3  0.9  3  אנושיתה יאוגרפיג



 לקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה
 

 

88

  )המשך (48 לוח 

  הם בלימודי הגיאוגרפיהוביים אהיבט
N326 =בות  תשו ,Nותשכיח  129 =ים  עונ 

ך  מתואחוז
  שובותהת

 ךז מתווחא
  עוניםה

  0.8  0.3  1  הליאוקטארי שיעו

  0.8  0.3  1  םיובאהם איוש ניןא

  76.7      הובותאה א הורדרכי

 עלמפ, חיפה: צוינו(רים גיאוגרפים ויסלים וויט
  )גבהנ, חברת חשמל, בנצרת" יתלע"

66  20.2  51.2  

 הרהמו, דאמ ה את החומר בצורה טובהריברה מעומה
, רהול המהסברים ש, כולם מבינים את החומר, מהנה

  ילונטא פרודימל, מורהת הואלש
54  16.6  41.9  

  7.0  2.8  9  לס ומפותם אטה עעבוד

  6.2  2.5  8  חוהעתקה מהל, י המורה"ת ערבחבה למתכה

  4.7  1.8  6  רי הלימודפס דה עםובע

  4.7  1.8  6  ים עליהםנוידם ויטרס

  4.7  1.8  6  תונותמ, מצגות, שקופיות, לייםאוזים וירזע

  4.7  1.8  6  סלש במפות ובאטשימו

  3.9  1.5  5  רנטטנישה באילג

  2.3  0.9  3  ייםתתינים כויד

  1.6  0.6  2  ניםחבמ

  1.6  0.6  2  רצי חוץמ לאות שצרה

  1.6  0.6  2  תידות בובע

  0.8  0.3  1  מודי לצותוקבה בעבוד

  0.8  0.3  1  הרומומי הכיס

  

     הםילע ציינו נושאי לימוד מתחום הגיאוגרפיה האהוביםדים ילמתה מ95%-כ כי עולה 48 וחלמ

 – ידיםהתלמ על םביו האהימודל היאושנמבין . הובותא ה הוראיכרינו דם צייידמתל מה77%-כו

 ץרא לש היפרגיאוגה שאים מתוךונו) ידים מהתלמ53%-כ (היו נושאי הגיאוגרפיה החבליתהשכיחים 

      דרכי ההוראה האהובות העיקריות שציינו היו סיורים וטיולים ). למידיםתהמ 19%-כ (לישרא

  ). יםדלמי מהת42%- כ(יה רפגויאגהמורה לל שראה וההי ופן מאוצרת ביעווש) םידמילתמה 51%-כ(

  
  י אהובים בלימודי הגיאוגרפיה  בלתבטיםהי. 2.ג

  .עוצקמה יודמיבל םביוהפיעים ההיבטים הבלתי אן מו להל49 בלוח
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  ]תוחהפ שאלה [)יב-מידי יאלת (היאוגרפיגלתי אהובים בלימודי הים בהיבט: 49לוח 

  היגרפויאהגדי ולימאהובים בלתי בים היבט
N101=  ים עונ ,Nותחכיש  148  = בות תשו  

ך וז מתוחא
  ותתשובה

ך ומת וזחא
  םניהעו

  94.1      םוביא אהים לנושא

, חות ומדינות מפותחותמתפתנות מדי: ליתב חהיאוגרפיג
שכבות גיאולוגיות של , תעשייתית-הבתרב "האר, ב"ארה
  פהוראימערב , ב"רהא

27  18.2  26.7  

, רמסח, חקלאות, הרבוחת, להכלכ: כליתל כהיאוגרפיג
חקלאות , יותתעש קוםי גלם ומיחומר, וקהסתע, שייהתע

  בעולם השלישי
26  17.6  25.7  

, ןילוסכ אורוסתתפ, רה הגי:אלר ארץ ישל שהיאוגרפיג
  יםישוב, ייהסכלווא

14  9.5  13.9  

, לוגיהופ מור,היגולויאג: גיאומורפולוגיהו הולוגיאיג
  םים גדוליגמא, תיעטבה פירוגיאג

9  6.1  8.9  

  5.9  4.1  6  נם אהוביםאיים שאהנו לכ

  4.0  2.7  4  יןסנא

  4.0  2.7  4  אהובים םיהנושא לכ

של  היגיאוגרפבישראל / התיכוןחשל המזרה יאוגרפיג
  ןוכיתה חהמזר

3  2.0  3.0  

  3.0  2.0  3  ים היסטורייםאשונ, ריםמאמ

  2.0  1.4  2   אקלים

  1.0  0.7  1  ינורג עימדר: רוניתעיה יאוגרפיג

  1.0  0.7  1  טלסצאות באהתמ: אוגרפיותת גינויומיומ

רט פ (בחן מורפואמוד על מדינות אחרות בלל אוהבת אל
  )ללישרא

1  0.7  1.0  

  35.6      א אהובותאה ל הורדרכי

  11.9  8.1  12  בהתכה

  10.9  7.4  11   ופעולות חוץוריםט סימיעו

  6.9  4.7  7  ידמ יתייקנרה דהמו, םכי ארוםיברהס, ילונטאפר-עמםמש

  4.0  2.7  4  דפי סיכום ,התידה בכובע

  3.0  2.0  3  )יתהכת באין מספיק מפו(ות פמ דה עםובע

  3.0  2.0  3   להגשהעבודות של עומס

  3.0  2.0  3  יפהח: יםסיור

  2.0  1.4  2  תבוצוד בקלימו

  2.0  1.4  2  יברמה גבוהה מיד, מים לא מובניםסיכו

  

ציינו נושאי לימוד מתחום הגיאוגרפיה שאינם אהובים דים ילמתה מ94%- כ כי עולה 49 וחלמ

תי הבל ימודל היאנושן ימב. תוהובאנן ישא ה מהתלמידים ציינו דרכי הורא36%-עליהם וכ

) יםמידמהתל 27%-כ(ת חבליה הפירגאויג היאושנהיו  השכיחים –ם ידיל התלמע םיובהא

של ה כתב היוו הנצויהובות שהלא אה הוראה דרכי. )ידיםהתלמ מ26%-כ(ת ילכל כהגרפיגיאוו

  ).  דיםיתלמה מ11%- כ(וץ ות חפעילומיעוט סיורים ו)  מהתלמידים12%- כ(המורה י  ידעלהחומר 
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   דמוי נושאי לוספתלתת עוהצ. 3.ג

 יםנושא גםו ללים כלמידתשובות הת. םיפסו נדוימל אישונ עיהצל ושקבתה יב-  יאיתותדי כתלמי

להוות ים ויה משום שהם עשאלהם ושאינאת השמטנו ה לא. דיםוימהל ת בתכניהנמצאים כיום

 כלל מדא נלשלו א, לקין חפובאה תמד בכי שנלסויםמ אשונ לש הבחרהה לרצון ביקציאינד

ח ולב). קרחמה ינולאש תרבעהם רטד מלנ אל זה משום שנושא יםתולע, ה מורלירה שבח בותקעב(

  . מודי לנושאיוספת תל ת התלמידיםעות הצויעפ להלן מו50

  
  ]חהפתו שאלה) [יב-אי דייתלמ(ת נושאי לימוד צעות לתוספה: 50 וחל

  וד נושאי לימוספתת לתהצעו
N81 =ות ובש ת ,Nותחשכי  67 =ים  עונ 

 וךמתז אחו
  תובותשה

וך ז מתאחו
  עוניםה

, יים יבשתוחותל, הרי געש, הגרפיינואוקי: תיזיפה יאוגרפיג
, יים בעולםא, עטב תאוצרו ,עולםימים ב ,יהוגפולרומוגיא
  החלל החיצון, ומיהרונטאס, תימי- תתהרפיגיאוג, נות טבעאסו

31  38.3  46.3  

, נההמדיתושבי  של פיםגרומ דםינייפאמ: אלישרארץ 
, ףוחה רומיש, המים בישראל, יום כאל ישרינתדמה בכללכה
  בגנה ,ןמורחה

21  25.9  31.3  

, תאפריקה הצפוני, ילזרב, הקימרא וםרד: םריואזות ומדינ 
, פיטרוהור האז, ארצות אירופה ,רוסיה, יהיר'גניס ואלתו

  אוסטרליה, אירופה
10  12.3  14.9  

 ירהמש, דתות, יםת ומנהגשונויות תרבו: יתוש אניהיאוגרפג
  כלכלה בעולם, היבבסת הו איכעל

8  9.9  11.9  

  4.5  3.7  3  היטיקופולגיא: ייםהיבטים פוליט

  4.5  3.7  3  אליההאקטותחום באים ושנ

, יהגרפאוהגי לשיים דעטים מבהי וםירטיתיאואים שונ
  הפילוסופיה של הגיאוגרפיה

3  3.7  4.5  

  3.0  2.5  2  יםלקא

  

 31%-כ, גיאוגרפיה הפיזיתלימודי ה של ם בהרחבהוניינים מעלמידי מהת46%-י כ כלה עו50וח למ

יו רוצים להרחיב את ם היידלמהתמ 15%-וכראל ץ ישרא ידומיל לש הבחהרב יםניינועמ םמה

  . וספים נריםזו ואתודינמעל ד מוהלי

  
   ימודטה או לצמצום נושאי ללהשמעות הצ. 4.ג

ה של השמט וא םצומצ עהצי לםיידלמהת בקשוהת, לימודחומי  על הוספת תמלצהף להבנוס

  .להלן 51 חלוביעים פומה, יםמייקאי לימוד נוש
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  ]חהתופ שאלה) [יב-מידי יאתל(ד י לימואשו נשל וםלצמצ או שמטהת לההצעו: 51לוח 

  דלימו או לצמצום של נושאי שמטהת לההצעו
N25 =בות  תשו ,Nותשכיח  22 =ים  עונ 

וך ז מתאחו
  תשובותה

וך תמ אחוז
  ניםוהע

ארצות , בריתות הארצ:  הגיאוגרפיה החבליתחידתם ביצמצו 
  שיילשם לוע, הפורי אבמער, תיתייעשת-רתהברית הב

8  32.0  36.4  

: כון התי הגיאוגרפיה של המזרחחידתם ביצמצו
, יטיקהלפוואגי, סוקהתע, הגירה ,מדינות ערב, יזםלטדמננפו

  חומר גלם
5  20.0  22.7  

, ייהתעש: ראלשי  של ארץיהוגרפיא הגידתח ביםצמצו
  עיור ,יה כימיתתעשי

4  16.0  18.2  

  9.1  8.0  2  הלוגיואימיט גשהל

  9.1  8.0  2  ןיסנמיט אשהל

  9.1  8.0  2  לכלית כגיאוגרפיהשא נו הט אתמילהש

  9.1  8.0  2  סטורייםההי בטיםיהה ת אטישמהל

  

        פיה החבליתראוג הגיד שלהלימונושאי צום  בצמםמעונייני מהתלמידים 36%-  כי כעולה 51לוח מ

 חרהמז לה שרפיגואהגי תדיחי יד לצמצם את לימומעוניינים  מהם32%- כ, )יםכל הנושא צוינו(

 18%- כו, )םגל רמוח, הקליטיופיאוג, סוקהתע, הגירה, מדינות ערב, זםילפונדמנט: צוינו(כון יהת

 השייתע, יהיעשת: צוינו (שראלגיאוגרפיה של ארץ י המודליב םצו צמליצו עלהמם ידימתלמה

  ). ריוע, מיתכי

  

  ע וצקמה דומללי כיםר דלעת וצלהמ 5.ג

  ועצק המימודם ללמלצות התלמידיות הפיען מו להל52 בלוח

  
  ]פתוחה שאלה) [יב-איי מידתל(ע צוקמה דומילל םיכרדל ע ותצלהמ: 52 חלו

  לימוד המקצועכים לל דרות עהמלצ
N110 =בות  תשו ,Nותשכיח  76 =ים  עונ  

וך ז מתאחו
  תשובותה

וך ז מתאחו
  עוניםה

  85.5  59.1  65  תותיייווח ץוח יותופעיל, רמורים בשטח לשם המחשת החויסלים וויט

  19.7  13.6  15  חםתוניום ירטבס יהצפי

  7.9  5.5  6  ת מעניינותופמ, קפיםש, תמונות, ופיותקש: י המחשהעצמוש באמיש

  7.9  5.5  6  תיבהכת פחו, יבכתום להן לנו סיכומים במקיתמורה ישה

  5.3  3.6  4   במקום מבחניםתודעבו, םירקביצוע מח, ות ופרויקטיםישעדות מובע

  5.3  3.6  4  דהבמעבים יסויוע נציב

  3.9  2.7  3  נטרנטיה באשליג

  3.9  2.7  3  ימי עיון, של הרצאות ןבסגנום רייעוש, בי להקשונליגרמו  רשנים אויד

  2.6  1.8  2  לשהיתה חכו זקה חהתכי, ותות נפרדי כית בשתעוצקוד הממיל

  1.3  0.9  1  יםנושספר  בין תלמידים מבתי שגן ומפויד 

  1.3  0.9  1  גלובוסיה ווגרפיאם גירפס,פותמ  עםיהגיאוגרפלת דיוחמ הוד בכיתמיל
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וד מלליים וסיורים בשטח ולהקנות ללטיועו לצאת יצדים הימל מהת86%- כי כעולה 52לוח מ

מליצו למידים ה מהת8%-ם וכסרטים ולנתחבפות ם המליצו לצה מ20%- כ,מימד חווייתי

  . רבות בשימוש באמצעי המחשהלה

  
  היגרפוגיאהאת רת הומטרוגת הש. ד

  ]הוחתפ שאלה [יב-יאתלמידי י ניעבה יפגראויגאת הור התרוטמ גתהש. 1.ד

הוראת  רות מידת השגת מטעתם עלאת ד חוותם לדימיהתלאף שו תבקה ,םלמורי ליבמקב

  :עה בשאלוני התלמידיםשבו הופייסוח  בנתכניתת הת מטרומיהלן רשל. יהפגראויהג

  .גרפיגיאוחב ה במרעותהתופת הבנ  . 1

  .פירוגיאגהחב  במרשינוי כיתהליל  שההבנוי והיז  . 2

  .)ונותבט שנקודות מם מירכבו מיםשל מצבה הבנ(ית כתרמע-בית מרחה וחשיבהראייתוח פי  . 3

  .ות זולשונות בוהבנה של הסית מוקוין מית בחבות המרנבשו הכרהנה והב  . 4

  .הובה והרחוק הקרזית והאנושית הפיביבהו לסיותנלאחרעות המודפוח טי  . 5

  .לשראי עםולל ארשרץ יאלות יכשית השחוותשר קה חיזוק  . 6

  .רחוקהוה הובהקרה בבי בסהפעילבות מעורדוד עי  . 7

  .ומי המקמדהמ על )העולמי (ליבהגלו מדמפעת ה להשדעותמו  . 8

וחם  וניתמיים גולוניםאיסוף נת, קורות שוניםדע ממי קתפה(יות אוגרפת גינויותוח מיומפי  . 9

  .)ועוד

  .רוד לאחוח כביתפת ותיבותר-תרתיב החתונלשו עותדמו  . 10

  
) 1: (חמש דרגותובו  ולםסב, הםנייעב טרה מל כקשו לציין את מידת ההשגה של התבידיםהתלמ

 ;ונית בינמידהגה ב הושהמטרה) 3 (;הועטדה מגה במיהושרה מטה) 2 (;שגההמטרה כלל לא הו

בודים עי האיםמוב ןלהל .מידה רבה מאודגה ב הושמטרהה) 5 (;רה הושגה במידה רבההמט) 4(

  .אותיהםותוצות ובתשל וערכנ שםייטיסטטסה

  
  יםרמניתוח גו: ןגתשלהיקה בזה רפיגואיגת הארו הטרותוג מסו. 2.ד

ם על  גרכיםם העמתחורות ום הידע ומטתחת מומטר  ביןנה ההבחך אתיתן להשליא שנלוודכדי 

 המבנ ).ח חספאה נר( םדיימ לתשובות התלד גם נפררמים ביצענו ניתוח גו,בות התלמידיםשות

ה פיגיאוגרה תראהות רו השגת מטםלסו לתימינפהוקתו  בחלעט זההכמה יהל קבתהש םימגורה

מקצוע  הבנה מטרותמ רואים בדיםלמים תוגם ימור  גםניתן לומר כי, מרלוכ. םמוריהקרב ב

  מגורם המבטא את תחום הידע הגיאוגרפי ומגורם המבטא את התחום הערכיורכב ממבנה ה

לי והשפעתו הגלובממד ות למודע "מטרהה תספיבת יוטיבידי ל אב יםורים לתלמידין מדל בההב(

ני יעוב ערכירם הם הידע יותר מאשר לגולגוריכת  כשיםיי המורינ בעסהפנתזו ה רמט: "ליהלוקעל 

  ). עגורם הידמאשר ליותר י רכורם העלגיכת ה כשינתפסמידים להת

  
  צאיםממ היאורת: פיהגריאו הגת הוראתמטרוגת הש. 3.ד

ות רטמ: םבייכ רנישובו  םלעות סומצבא הדמדיה נרפגאוי הגתראוה רות מט השגתדתמי, רכאמו

ני וציות געה התפלי מופלהלן 56-53 תוחובל. ום הערכיםחתמות ומטר הידע הגיאוגרפי םוחמת

  . תני רקע מבחר משדגם ולפיהמ ללכב, ולפי רכיביסולם ה
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   ,יהפגרוגיא בהפיגרויאגת האורה תור השגת מטסולם תקן של ציוני  וסטיותצעיםממו: 53לוח 
  )  יב-מידי יאתל( דגםמ הללכב

  N  ת"ס  עוצממ  

  0.76  3.39  140  דע הגיאוגרפייום החת מתוטרמ

  0.97  3.21  139  ת מתחום הערכיםמטרו

  0.75  3.31  140  ל כולציון

  

כלומר  (3.31רפיה הוא גואהגית ארוטרות ה מע בסולם השגתצומהמן ויצה עולה כי 53מלוח 

). ית עד רבהינונבהיא ים ידתלמהת דע לפי צועקהמ ראתות הוטרגת משה המידה הממוצעת של

ת צאו בתוראותיש ל, יהפוגראיות הוראת הגרמט השגתל נורמות ש הזבשלב  ותמלא קיי שמאחר

כל כ(ע ודי לבקתמה ןויצהשכיוון ו) 5-1( ידוע וח הסולםאף שטו, כך. בלבדיות אות יחסה תוצאל

 ידת השגהר מדיגים מומס יוןן ציא, )רתחא או זוה טר משגת הדתיה מהובג תר כךווה יבגן הציוש

  .ייחס אופןט אלא בחלמון ופבאה כומנ אוגבוהה 

  
   ,יאוגרפיהאת הגמטרות הור  השגתסולםקן של ציוני עים וסטיות תממוצ: 54לוח 

  )יב-די יאתלמי(יתה כ הי דרגתלפ

  ה יבתכי   יאכיתה

  N  ת"ס עוצממ  N  ת"ס עוצממ  

  0.79  3.21  29  0.75  3.43  111  דע הגיאוגרפיי הוםחתת ממטרו

  0.70  3.08  29  1.03  3.25  110   מתחום הערכיםותרמט

  0.69  3.16  29  0.77  3.35  111  ל כולציון

  

   ,יאוגרפיהוראת הג מטרות ה השגתסולם ציוני של יות תקןוסטם עיוצממ: 55לוח 
  )יב-תלמידי יא( חולפי פיק

  דתי-ימלכתוך מחינ  לכתיך ממחינו

  N  ת"ס עוצממ  N  ת"ס וצעממ  

  1.20  3.07  13  0.71  3.33  95  הידע הגיאוגרפיחום ת מתמטרו

  1.35  2.98  13  0.97  3.08  94  ת מתחום הערכיםמטרו

  1.17  3.02  13  0.71  3.23  95  ללכו ןיוצ 

  ביך ערחינו  ודיך יהוחינ

  N  ת"ס עוצממ  N  ת"ס עוצממ  

  0.63  3.67  32  0.78  3.30  108  הידע הגיאוגרפיחום ת מתמטרו

  0.64  3.68  32  1.01  3.07  107  ת מתחום הערכיםמטרו

  0.52  3.68  32  0.78  3.21  108  ל כולציון
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   ,רפיהאוגוראת הגירות הטמ  השגתסולםוסטיות תקן של ציוני  יםעממוצ: 56 וחל
  )יב-י יאמידלת (אצץ מורא לפי

  ארץיד הו ילאינ  ץ האריליד

  N  ת"ס עוצממ  N  ת"ס עוצממ  

  0.72  3.32  23  0.77  3.40  117  ידע הגיאוגרפיה חוםת מתמטרו

  0.82  3.04  23  1.00  3.25  116   מתחום הערכיםותרמט

  0.71  3.20  23  0.76  3.34  117  ל כולציון

  
  

    .םטי הסולילפרבות התשויחות ת שכפיעה התפלגוון מללה 57 בלוח

  
  לם השגת מטרות הוראת הגיאוגרפיה טי סוות לפריבות התשוחשכילגות פהת: 57לוח 

  ) גלומע, זיםחואב, יב-אידי יתלמ(

  ט פריתוכן

לא לל כ
  ושגהה

)1(  

גה הוש
 מידהב
  עטהמ

)2(  

גה הוש
 מידהב

  בינונית

)3(  

גה הוש
 מידהב

  רבה

)4(  

גה הוש
 מידהב

רבה 
  דואמ

)5(  1+2  4+5  N  ת"ס עוצממ  

                    פיהידע הגיאוגרחום ת מתמטרו
-ית מרחביבהש וחהייא רפיתוח
צבים מורכבים  משלה נבה (תיתכרמע
  )ותנוש בט מתודקומנ

7.4  13.3  40.0  26.7  12.6  20.7  39.3  135  3.24 1.07 

 0.99 3.51  140  53.6  12.9  15.0  38.6  33.6  8.6  4.3  ירחב הגיאוגרפופעות במ התהבנת
ב  של תהליכי שינוי במרחהבנהי וזיהו
  רפיגיאוהג

3.6  9.3  36.4  42.1  8.6  12.9  50.7  140  3.43 0.90 

בשונות המרחבית בין כרה  וההבנה
 ו זות שונ לותל הסיב שהבנת והומומק

4.6  13.0  29.8  43.5  9.2  17.6  52.7  131  3.40 0.98 

ת הפק(פיות ויות גיאוגריומנח מפיתו
איסוף נתונים , נים שוורותקממידע 

  )גולמיים וניתוחם ועוד
6.5  18.7  25.9  27.3  21.6  25.2  48.9  139  3.39 1.20 

עת הממד הגלובלי להשפות מודע
 )ימוקמה(לוקלי המד המ לע)  מיהעול(

5.9  19.9  24.3  33.1  16.9  25.7  50.0  136  3.35 1.15 

                    ת מתחום הערכיםמטרו
בסביבה ה ילת פעוברווד מעדיע
  הרחוקה וקרובהה

14.6  20.0  35.4  21.5  8.5  34.6  30.0  130  2.89 1.16 

 הבסבילתנו וירחלא תומודעה חטיפו
  הוקרחהקרובה והושית נאת והיזפיה

8.8  10.3  20.6  39.7  20.6  19.1  60.3  136  3.53 1.19 

ץ ותחושת השייכות לאר רשוק הקזיח
  אלשרי םלעל ואשרי

15.5  15.5  26.4  24.0  18.6  31.0  42.6  129  3.15 1.32 

 תרבותית-ות החברתיתנושעות לדומ
  אחרל דח כבוותיופ

10.1  22.5  20.3  27.5  19.6  32.6  47.1  138  3.24 1.28 
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 ביותר הושולב הגבהמן ויצה (יםב התלמידי רובעינתר יו בהמושגת ההמטר כי  עולה57 לוחמ

ת לאחריותנו דעווח המטיפויא ה") ודאמה רבה חשובה במיד"ו" הרבידה מבבה וחש"ל  שחירהבל

מושגת הבעוד שהמטרה , )ידיםהתלמ מ60%- כ(הרחוקה ו רובהאנושית הקפיזית והסביבה הל

 30%- כ(חוקה  והרבה הקרובהיסבילה בעפ בותרעומוד ד עיאיה) דדמתו י אולפ (פחות

   ).םידילמהתמ

  
  יאוגרפיהגת האור הותטרין השגת מים לבמידתל השלקע רי הנמשתבין קשר ה. 4.ד

)  בנפרד מהם אחד כל– אצמוץ אר, חוקפי ,הכית גתדר(יב - של תלמידי יאע רק השתניין מ בהקשר

ח ניתו.  MANOVA –י שתנמ- רבותונ שחותת ניומצעאב קדבנ קצועת המהורארות לבין  השגת מט

חינוך יהודי וחינוך ( החינוך וג בין סיתק סטטיסטמובהר ש קיים קיכ משתני העלה-  הרבונותהש

 ,Wilks' Lambda = .925, F(2,136) = 5.512 , בכיתתם הגיאוגרפיהוראתות ה מטרין השגתלב) יערב

p <.05;  06. =גודל האפקט של הבדל זה 
2η .ו חיוו דיהערב ךותלמידים בחינשכך מת ובע נוות זנוש

נוך ם בחימידייותר מתל, מטרות מתחום הערכים וידע הגיאוגרפי השגה של מטרות מתחוםהל ע

  . ודיהיה

  

השגת מטרות הוראת  ת ביןיסטיטט סובהק קשר מאין י כלההעמשתני -ניתוח השונות הרב

 ;F (2,136) = 0.445, p >.05  = Wilks' Lambda ,994. ,הגיאוגרפיה לבין ארץ המוצא של התלמידים

  .= F (2,136) = 0.949, p >.05   Wilks' Lambda ,986. ,בין דרגת הכיתהו

 
דל ם הבהבשנמצא  ,ניתתכה תרומטם השגת חותב ייםוכן הפריטים הספציפעל ת ודלמל כדי

 חינוך יהודי: תצווקבתי  שןבי t נו מבחןכרע ,םנישו רקע נישתיב בעלי מ-תלמידי יא רבקב קבהמו

אים עים הממצהלן מופיל. דתי-לכתיוך ממחינלעומת כתי ך ממלוחינו, יבך ערוינחלעומת 

  .)בלבדים מובהקים הבדל(

  

  )הפירגאויגת מגמ(י ברעה נוךחיב יםדימתלל למידים בחינוך היהודיין תאה בוושה

הם ה כי יאוגרפיג הוראת ה מטרותשגת הבי לגנוי ציערביך הוחינביה פוגרא גימגמתדים בתלמי

ונות ודעות לש פיתחו מ,גיאוגרפיותנויות מיוו משכר, תכתיר מעייה וחשיבה מרחביתו ראפיתח

ם יליעפ יוהן וכ תיושאנוהת פיזיי הסביבה ה כלפות ואחריחרלאד  כבו,תרבותית-תיתחבר

 ןאה ביהשוו ב.דיהיהוגזר ם במגמת גיאוגרפיה בממידי מתליותרוקה ח הקרובה והרםבתיסבב

 שגתלגבי ה) היאוגרפיגמת גמ(דתי -תיחינוך הממלכבים למידתל לכתיהממ ךינו בחםילמידת

לתלמידים תי ממלכה ךוניחבם תלמידין בי ובהקל מ הבדאצמ נאל יאוגרפיהאת הג הורטרותמ

  .דתי-יכתלהממבחינוך 
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  ה  וגרפיגיאמודי  לליעבנוגת ודעמ. ה

   יב-אידי ילמבעיני תגרפיה גיאודי הימולל בנוגע תוות שונ עמדן שליבותחש. 1.ה

  :הודי הגיאוגרפי לימכלפיות נ שבטאו עמדות שו פריטים16ים כלל למידן התשאלו

  .ראלש ישל ארץה יאוגרפי על הגודיש ללמ .1

  .ן התיכוחזרמה לשיה פרגויאגה לע דויש ללמ .2

  .)הלוגיורפויאומג, לוגיהאוגי, םליקא(ה פירגויאהגשל  יםיעדמ היםטיבהל הע דומלליש  .3

  .)םעולקומות שונים בבמחברות (יה גיאוגרפה לש םייתטים החברביההל עד ללמויש  .4

  .)םולעים ב שונותמקומבת ורבוית(ה ירפהגיאוגל  ההיבטים התרבותיים שד עלללמויש  .5

  .האוגרפימושגי היסוד של שפת הגי  אתדלמוליש  .6

  .יםליאטוקפיים אריאוגם גושאי נלוד עמלליש  .7

על , נשיםואמות  מקול קשרים ביןע תמחשבו(ה פיהגיאוגרל שופיה סולהפי על למודיש ל .8

  .)מסעות ועוד

  .בהבית הסום איכום מתחאיוש נלמודליש  .9

  .)בק על המיםמאכמו ה (קהטיפוליורים לים הקשגיאוגרפים איד על נושללמויש  .10

  .םירב םיימודם לייוריסהיו ך שיצרי .11

  .תר מעשידת חקבוע בתוסתנלהזדמנות הדים  לתלמיתת ליךרצ .12

  .הרפייאוגם הגבתחובהתפתחויות האחרונות דכן להתעיש  .13

  .הטרנט בהוראת הגיאוגרפי אינלשלביש  .14

  .ריםת אחועצומקם ילוב עבשה אוגרפיד גיללמויש  .15

  .פרת הסיה בבלמוד גיאוגרפילוב שחך הכול בס .16

  
) 1: (תגוש דרחמבסולם ובו , הםינה בעיד כל עמלותה שחשיבשו לציין את ק התבידיםהתלמ

 ;דה בינוניתמישובה ב חהעמדה) 3 (; מועטההמידבחשובה ה עמדה) 2 (;הבו חש לאלל כההעמד

ודים יבם הע מובאילהלן. דאו מדה רבהבמי בהושעמדה חה) 5 (;בהה רבמידה בה חשומדעה) 4(

  .הםתיאווצתו ,שובותתל שנערכום ייטסטטיהס

  
   םמירניתוח גו: םדיילמבעיני התה לחשיבותן זיקבת דועמ הווגיס. 2.ה

     אי ידי החשיבות שמייחסים להן תלמתדמי להבזיק ,תינכתרות הטמ ם לרשימתורמיח הגניתו

סולם ה עלרימקס וה ורתבפרוצדולית נגוה אורתטיבהוצע בם מירוהג חתוני.  פריטים16 כלל ,יב-ו

 יושאלנעות גונמדות הע) 2 (;כביםרד מולימו שאיו לנגעות הנותעמדו) 1( :לושה גורמיםש ובו

 עופי מלןלה 58ח בלו. ם יישום והתנסותיללהכו ודלימנושאי ות הנוגעות לעמד) 3( ;יםי כללמודלי

  . טים הפרים שלגורמי ה מקדמיכולל, מיםהגורח תוני
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  )יב-אי ידימלת(יה פרהגיאוג ידמופי ליכלדות ם עמלסובורמים י הגמקדמ: 58לוח 

  3ם גור  2ם גור  1 גורם  יט הפרתוכן

        רכביםד מולימואי ש לנוותע הנוגמדותע: ון ראשגורם

על כמו המאבק (טיקה יולים לפרשוגרפיים הקאים גיאו נושלע ללמוד שי
  )המים

762.  119.-  015.  

  -.160  .239  .687  ייםלא אקטוםפייוגראים גיושאנ לע ללמוד שי

קומות במחברות (יה גיאוגרפה ההיבטים החברתיים של לע ללמוד שי
  )םעולשונים ב

671.  254.  112.  

  .332  .037  .642  בהיכות הסביא ם מתחוםיאשונ ודמלליש 

ם בין  קשריות עלחשבמ(ה ופיה של הגיאוגרפיוס הפילעלללמוד  שי
  )ודעל מסעות וע,םאנשימקומות ו

623.  008.-  338.  

  .155  .395  .617  פיהאוגרגיל שפת ההיסוד שמושגי  ד אתולמל יש 

מות וקמבת וירבות(פיה אוגריג הל שםבותיי ההיבטים התרלע ללמוד שי
  )לםעום בינוש

573.  281.  040.  

  .348  .267  .484  הרפיגואם הגיוחתרונות באחויות התחבהתפ ןכלהתעד שי

  .282  .009  .300  ריםחא צועותקמ ב עםולבשיה אוגרפייג ללמוד שי

        יםי כללמוד הנוגעות לנושאי לידותמע: ינשם גור

  -.144  .772  .254  כוןיתה זרחל המה שפיאוגרגיל ה עדללמו שי

  .116  .767  -.036  לארש ישל ארץה  הגיאוגרפילע ללמוד שי

, היגולאוגי, םיאקל(יה פרגיאוגה  שליםעימד היםבט ההילע ללמוד שי
  )יהוגולפרוומאגי

229.  652.  313.  

  .311  .443  .233  פרהסבבית ה מוד גיאוגרפילל בוחשך הכול סב

        ותנסהת ושוםיים יוללד הכושאי לימולנת עווגמדות הנע: שי שליגורם

  .787  .096  .059  הטרנט בהוראת הגיאוגרפיניאלשלב  שי

  .772  .047  .220  תישעמ קרח דתועבת בסונתהל ותנלמידים הזדמ לתתך לת צרי

  .535  .394  -.057  סיורים לימודיים רבים ויך שיהירצ

  

מצעות אמדדה בנ םריטיפ הותגניוהומאת במתבט יאשהכפי ולם ימית של הס הפננותומהימ

ד ימולשאי ו לנתגעוו הנסולם עמדותה- תתנות מהימ, α = .81 –ך בוני קרלפ פאאלת ורצדפרו

 געות לנושאית הנודומע וα = .64 – יםכללי מוד ליישאלנו ותעוג הנותמדע, α = .70 –כבים רומ

  .α. =84 – תסווהתנישום  יםילללימוד הכו

  
   םצאיממה יאורת: הימודי הגיאוגרפיפי לת כלעמדו לם סו.3.ה

ות עמצבא הדמדנה לימודי הגיאוגרפילפי לעמדות כדים למיתה יחסיםימש תיבוהחש, ראמוכ

 תעונוג התמדוע) 2 (;כביםרומד מונוגעות לנושאי ליה תדועמ) 1: (םיבי רכשהולש ובו םלוס

     תלוחוב. ותשום והתנסיים ילכולהד ימולשאי ונל ותעגודות הנמע) 3 (;יםי כללמוד ליישאלנו

  . רקענישתמ רחמבי פלו םגדמה ללבכ, יוביפי רכל םלוסהיעה התפלגות ציוני פלן מו לה63-59
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  הלפי לימודי הגיאוגרפיות כ עמדסולםי ציוניות תקן של טסום עיצמומ: 59לוח 
  דגם מהל כל ב,)יב-אי תלמידי(

  N  ת"ס  עוצממ  

  0.78  3.46  143  םיורכבמד מולי ישאונ לגעות הנותעמדו

  0.76  4.00  143  יםי כללמוד ליישאלנו ותענוג הותמדע

  0.92  3.87  139  סותנתוה םישוים ית לנושאי לימוד הכוללוגעות הנעמדו

  0.63  3.67  143  ללכו ןציו

  

וצעת של מידה הממר המוכל (3.67הוא  פיהאוגר הגימודיליי  בסולם עמדות כלפמוצען המהציו

 הזבשלב  תומייקלא  שרמאח). רבה דית עינונבהיא בעיני תלמיד המגמה ית השגת מטרות התכנ

, כך. ת יחסיות בלבדוצאות אלה תאווצתב תאולרש י ,פיהרגואי הגידימו לפילכ דותעמ לש תומרונ

דת ה מיהגבו ךכותר  יהבוגן יוצהש ככל( ידוע לציון המתקבהשכיוון ו) 5-1(ע לם ידוסו הוחאף שטו

 הכואו נמ ההובג תויב חשתמיד דירגמוים ן מס ציואין, )חרתאו אזו  עמדהת למיוחסה תבושיהח

  .יס יחפןאוב א אללטחומ ןפואב

  
  יתה כדרגת לפי ,אוגרפיהגימודי הלפי ליות כ עמדסולםוסטיות תקן של ציוני עים ממוצ: 60לוח 

  )יב-יא מידלת(

  ה יביתכ   יאכיתה

  N  ת"ס עוצממ  N  ת"ס עוצממ  

  לימודושאיגעות לנ הנותעמדו
  ביםכרמו

114  3.52  0.78  29  3.22  0.72  

 דו לימיאושנל תעונוג התמדוע
  כלליים

114  4.04  0.76  29  3.83  0.74  

ד ימוי לאשת לנווגעות הנעמדו
  תנסווהת םויש ייםהכולל

110  3.93  0.94  29  3.61  0.82  

  0.60  3.45  29  0.63  3.73  114  ל כולציון
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  וחק פייפל ,הרפיוגיאגה יודמפי ליכל תדומעם סולוסטיות תקן של ציוני עים ממוצ: 61לוח 
  )בי-אדי יימתל(

  דתי-ימלכתוך מחינ  תיכלמוך מ חינ

  N  ת"ס  עוצממ  N  ת"ס עוצממ  

  1.02  3.39  13  0.70  3.31  98  יםרכב מודימול שאי לנועותגהנו תעמדו

  0.98  3.69  13  0.71  3.91  98  יםי כללוד לימישאו לנעותנוג התמדוע

ים ת לנושאי לימוד הכוללוגעות הנעמדו
  סותוהתנשום יי

94  3.80  0.85  13  3.01  1.24  

  0.96  3.39  13  0.52  3.55  98   כוללציון

  ביך ערחינו  ודיך יהחינו

  N  ת"ס עוצממ  N  ת"ס עוצממ  

  0.72  3.96  32  0.74  3.32  111  יםכברד מולימו ישאונ לותגענו התעמדו

  0.67  4.40  32  0.75  3.88  107  יםי כללמודאי לילנוש ותגענו התמדוע

ים ימוד הכולל ללנושאיוגעות ת הנעמדו
  תנסווהת םישוי

111  3.70  0.90  32  4.41  0.65  

  0.57  4.15  32  0.58  3.53  111  ל כולציון

  

  י לפ,רפיהגויאהג ידומפי ליכל תדומע םלסוי ציונל  שות תקןעים וסטיממוצ: 62לוח 
  )יב-אידי יתלמ(א ץ מוצרא

  ארץיד הו ילאינ  ץ האריליד

  N  ת"ס עוצממ  N  ת"ס עוצממ  

  0.65  3.39  23  0.80  3.48  120  רכביםד מולימו שאיו לנגעות הנותעמדו

  0.64  3.83  23  0.78  4.03  120  יםי כללמוד ליישאלנו תעונוג התמדוע

ים הכוללד לנושאי לימות עווגהנת דועמ
  תוסנתוה םוישי

117  3.90  0.96  22  3.70  0.66  

  0.47  3.55  23  0.66  3.70  120  ל כולציון

  
  

    .ולםטי הספרילבות תשוהפיעה התפלגות שכיחות ן מולהל 63 בלוח
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  )בי-א ימידילת(ה י הגיאוגרפידימוללמידים כלפי ות תעמד: 63לוח 

  

 א לכלל
  שובח

)1(  

ב חשו
ידה במ

  מעטה

)2(  

ב חשו
 ידהבמ
  תיוננבי

)3(  

ב שוח
ידה במ

  רבה

)4(  

ב חשו
 ידהמב
בה ר

  דמאו

)5(  1+2  4+5  N  ת"ס עממוצ  

                      רכביםד מולימו שאיו לנגעות הנותעמדו

 תונורחאה תויוחתבהתפ ןכלהתעד שי
  0.98  4.01  138  60.6  6.5  24.2  36.4  26.4  7.9  5.1  יהפגרואגיה וםחתב

פיים גרויאג  נושאיםלע ללמוד שי
  1.24  3.73  141  63.1  15.6  24.4  31.3  23.3  14.2  6.8  לייםטואאק

שפת  של ושגי היסודת מא מוד ללשי
  1.20  3.66  142  59.2  16.9  23.0  21.9  27.0  20.8  7.3  היוגרפגיאה

 ההיבטים החברתיים לע ללמוד שי
ת קומות במחברו (יהיאוגרפהג של

  )לםעו בשונים
3.9  12.3  34.1  34.1  15.6  15.6  55.3  141  3.58  1.09  

ותיים בהתרם יטבהי העל ללמוד שי
ות מובמק ותיותרב (הוגרפיאגיה של

  ) בעולםשונים
6.2  16.3  28.6  34.3  14.6  17.3  52.5  139  3.53  1.08  

 םייגרפאוים גיושאנ לללמוד ע שי
 בקהמאו כמ(יקה טליו לפםירהקשו
  )מיםעל ה

10.7  19.2  22.6  27.7  19.8  28.8  48.9  139  3.35  1.33  

ות כיאשאים מתחום ונ ללמוד שי
  יבהבהס

11.4  21.4  27.4  22.2  17.6  21.6  46.8  139  3.35  1.23  

ופיה של וס הפילעלללמוד  שי
קשרים בין  ל עשבותחמ(ה הגיאוגרפי

  )דועו תועסמ לע,םישנאו תומוקמ
19.3  27.3  23.3  19.3  10.8  37.4  38.1  139  3.03  1.33  

ם ע בשילובה אוגרפייג ללמוד שי
  םיחר אתועומקצ

23.2  24.9  26.4  15.3  10.2  39.4  36.5  137  2.94  1.40  

 מוד ליישאלנו תעונוג התמדוע
  יםיכלל

                    

 ץראל שה  הגיאוגרפילע ללמוד שי
  אלשרי

2.8  2.8  16.2  30.2  48.0  4.9  84.5  142  4.35  0.97  

ה ד גיאוגרפימולל בושח, כ"הסב
  רפהסבית ב

3.9  6.2  23.0  31.5  35.4  8.7  72.5  138  4.02  1.05  

 של המזרחה יפרגהגיאו על דללמו שי
  ןהתיכו

2.2  9.5  21.2  42.5  24.6  7.0  73.2  142  3.97  0.98  

 לש םייעדמ ההיבטים הלע ללמוד שי
, לוגיהיאוג, ליםקא(ה גרפיואיגה

  )גיהלוורפגיאומו
7.9  16.3  37.1  24.7  14.0  15.7  60.7  140  3.64  1.11  

וד  לימאיושלנעות הנוגת עמדו
  ותסנהתו וםשכוללים ייה

                    

  0.97  4.43  139  84.9  6.5  53.9  22.5  12.4  8.4  2.8  יםודיים רבורים לימסי ויך שיהירצ

 תארוהב טנרנטיאלשלב  שי
  האוגרפייגה

14.2  11.9  16.5  24.4  33.0  15.9  63.0  138  3.75  1.18  

נות דמז הםדימיללתתת  לךריצ
  שית מעקרחודת בבע סותנלהת

12.4  18.0  25.2  16.9  27.5  30.1  50.0  136  3.40  1.43  
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ירה  לבחריותוה בבמשולב הגהציון ה (דיםתלמיני ה בעיתרוי ותחשובות ההעמדכי  הול ע63 לוחמ

ודיים ימל םיורסי לולכנית לכתה לעש ןה")  רבה מאודדהבה במישוח"ו" חשובה במידה רבה"של 

, )םידילמתהמ 85%-כ (אלישרץ ארל  שיהפוגרגיאעל הד למוליש ש, )מידיםלתה מ85%-כ(רבים 

ות העמד). דיםמיל מהת75%-כ(ה יפגרוגיא ה האחרונות בתחוםיותותחבהתפ ןעדכתה לשישו

 תומקצוע עםב ולישה בגיאוגרפיד ש ללמושיים הן למידי התבעינ) חסיפן יבאו(פחות חשובות ה

  ).     םימיד מהתל38%-כ(ה יפרוגאיהגשל ה יוסופליפ על הדומש ללושי) ידיםמלהת מ37%-כ (םיחרא

  
  גרפיהגיאודי הלימולגע נוב יהםתדו עמבין לםיל התלמידשרקע י השתנמ יןב קשרה. 4.ה

 פיל כיהםתודמע ןיבל) וצא מארץ, וחיקפ ,ה כיתדרגת(יב - ני הרקע של תלמידי יא משת ביןהקשר

ית  יחסהקטןפר סהמ בשל. MANOVA – משתני-ב רת שונווח ניתצעותמאבק מקצוע נבד הידומיל

משמעות  להקנות  ניתן היהאל דתי-יתכלוך הממלחינכים יייב המשת- א ים בכתותדימיל תלש

  אתונדקוב, כתיממלך ה בחינוי הספרבתמידי תל אלה ליםלכן צרפנו תלמיד. יבוד זהתוצאות על

  . ערביה ךונחיהוי דהיהונוך יחה: תוצקבו יעל שת" וחקיפ "עקהר תנהמש

  

 ואליש סוג הפיקוח ןביסטית טיסטק מובה שרקיים ני העלה כי קמשת-ח השונות הרבניתו

                ,ועעמדות בנוגע ללימודי המקצן נקיטת לבילומד למיד  התת הספר שבויב שתייךמ

Wilks' Lambda = .824, F (3,135) = 9.606, p < .01; ² = .15ה ל הבדל זקט ש האפגודלη. הבדל 

ם ידי נובעת מכך שתלמו זתונוש. לםרמי הסוגול ע לכ בנוגידיםלמת התעמדוני בס לשותייחזה מ

, םכבירמומוד ליעות לנושאי הנוגדות  לעמותרבה יות רחשיבסו ערבי ייחם בחינוך הידמהלו

ם וים יישללכו הלנושאי לימודהנוגעות  תועמדלו, יםכללי דוימל אישלנו עותגת הנוולעמד

   .ידויהה וךחינ הדימיסית לתלתנסות יחהו

  
שהתלמיד מייחס לעמדות בנושא לימודי ות ידת החשיבמ בין מובהק סטטיסטיתקשר מצא לא נ

 ,ודרגת הכיתה  Wilks' Lambda = .991, F (3,135)= 0.392, p > .05; ,המקצוע לבין ארץ המוצא

Wilks' Lambda  = .966, F (3,135) = 1,592, p > .05 .   
  

נמצא   בהםיהפיאוגרהג יימודפי לדות כלם עמם בתחוייפציפהס תוכן הפריטים ד עלללמוכדי 

  .שונות צותקבו  ביןtחן ברכנו מ עיםוניב בעלי משתני רקע ש-אי דיהק בקרב תלמיבו מלדהב

  

  )הפיגרות גיאגממ (יבר העוךניחבם ידמיתל ווך היהודיינים בחדימלין תאה בהשוו

 בחשו יה כיוגרפגיאי הדולימ לפית כעמדו י לגבנו צייערבית גיאוגרפיה בחינוך הבמגמדים תלמי

, וגרפיה של הגיאברתייםעיים והחדמהם יבטיההעל  ,התיכוןח המזראוגרפיה של  הגילעד ומלל

ה יאוגרפגי הל שד היסויג מושתוא, אוגרפיהגיה של הפיוילוסגיאופוליטיקה והפ, הסביבות האיכ

 כירבי נוך העיחיה ברפוגמת גיאמגי ידינו תלמת צי לזאנוסף. ידוהם בחינוך הימידי מתליותר

דכנים  מעוויהצוע י המקודילימש, יהפגיאוגר בשיתער מקת חדעבוב תנסוי םיידמלהתב ששוח

, ףלבסו. ידהויך הוינבח םימיד מתליותר, ביםר ריםהמקצוע ושיהיו סיו תאר בהוטנרטשולב אינשי

דים ילמתר מות יהיאוגרפיגי חשוב ללמוד נו כ צייבירהעינוך חב ת גיאוגרפיהבמגמדים תלמי
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ין ב ושמעותשמ 4.41לעומת , הית לרבנונביין חשיבות תו בושמעמש 3.91ע צממו(י יהודחינוך הב

  .)דומאבה לרבה חשיבות ר

  

  )הירפגאוי גתגממ (ידת-יתממלכהוך חינבים למידתלכתי ממל הךנולמידים בחיין תאה בהשוו

ם די לתלמילתת חשובכי  כתילוך הממינבחמידים ו תלציינלימודי הגיאוגרפיה לפי ות כלגבי עמד

  .דתי-תיממלכה ךבחינו םדימיאת תל זנור משצייות י,תימעש חקר ודתבעות בנסתה לתומנהזד

  
  י בלימודי הגיאוגרפיההערכיבט הה. ו

  הפירוגאיהגות בלימודי כיר עתולאש. 1. ו

 64ח לו ב.ה ללימודי הגיאוגרפיהקיבזם ת בהוררותעמ ותיערכ לותאילו שו אלשאנ יםדיהתלמ

  .כך לעגבנות מחשבותיהם רטו מפוןלהל

  

  ]הפתוח שאלה) [בי-די יאמיתל (הפירגאויגכיות בזיקה ללימודי הת ערשאלו: 64לוח 

  זיקה ללימודי הגיאוגרפיהכיות בערשאלות 
N53 =בות  תשו ,Nותשכיח  35 =ים  עונ  

וך ז מתאחו
  תשובותה

וך ז מתחוא
  עוניםה

  54.3      ת הנוגעות לכלכלהסריות מושאלו

  28.6  18.9  10  ת"המז בםקתום וחלימה

ד כיצ, תות למתפתחחוותפ המתינומדהן ס ביחיה
פותח  המםלוהעין ב יותר ההבדל המשמעצונ

  פתחלמת
6  11.3  17.1  

  5.7  3.8  2  םלי בעונוע

  2.9  1.9  1  םלועירה בגה

  42.9      תוטית ופוליוניו ציתאלוש

  11.4  7.5  4  י מדינת ישראלחטשלות וובג

  11.4  7.5  4  ראלשית בדמוא הוקתלח

  8.6  5.7  3  ץת הארבהא

  8.6  5.7  3  גלילה דייהו

  5.7  3.8  2  הודים לערביםי ןים בירעפ

  42.9      ביבהת הסאיכו

  28.6  18.9  10  הביבות הסכיא

  5.7  3.8  2  ץר בארוויא ההוםית זייעב

  5.7  3.8  2  טבעהב מצעות לדומ

  2.9  1.9  1  ןושיום הקהיז

  8.6      ותנדי מין בחסיםי, ותמלחמ

  2.9  1.9  1  םומי שלכסה

  2.9  1.9  1  תוניין מדים בסחי

  2.9  1.9  1  ערבים-םידי יהוסחי
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סריות הנוגעות לכלכלה     מושאלות ם  כי לימוד מקצוע הגיאוגרפיה מעורר בתלמידיעולה 64לוח מ

 ותיכנוגעות לאלות האש, )םמידילת מה43%-כ(ת יוציוניות ופוליט תלושא, )יםדילמ מהת54%-כ(

  ). יםידמלתה מ9%-כ (תונידמ בין יםת ליחסעוגנו התוושאל) םדיילמתהמ 43%- כ (ביבהסה

  

  היוגרפגיאודי הלימו בעם שאלות ערכיות שעלדות תמודה. 2.ו

ות כיאלות הערשהם ד עודתמה לםיעימצהתלמידים ן ותאמצעבשים הדרכ ותעפימו ןלה ל65 וחבל

  .הובאו לעילש

  
   ) יב-אי ימידתל (הירפגואהגי לימודי בולשע עם שאלות ערכיות דדותהתמו: 65לוח 

  ]פתוחה שאלה[

   שעלו בלימודי הגיאוגרפיהתודדו התמדרכי
N38 =בות  תשו ,Nותשכיח  31 =ים  עונ 

וך ז מתאחו
  תשובותה

וך ז מתאחו
  יםעונה

  67.7      אשוד הנלימו

,  ריםאחספר  ימבת יםידמיח עם מורים ותל שיים דולק
  ,ם שוניםינוכיוומב רחממבט ם יהדברל על כסתהל

  יםחרא  עםלהתייעץ
9  23.7  29.0  

, קרפהעל ת שלואשהלהבין את , ושא היטבת הנא דמולל
  . ם ממבט רחב ולכיוונים שוניםירבדה לע כלסתהל

8  21.1  25.8  

 םטירסבפייה צ ת באמצעוותרכיעהת מולדיה תחיש אמהל
, םידמילתל השיגנהכי  שהרוצב הסבירל, שאנולים רוקשה
   ספריםלעת המלצו, ותאצרה

6  15.8  19.4  

  9.7  7.9  3  םדיוני רתיו ייםקל, הרפיוגיאגורי יעשסיף והל

  29      תיגשת ורמעשי ותבמעור

ת ויהל, בהיבסהכות חום אית מציגיםנס "יבמין לזהל
   של איכות הסביבהיםויקטפר בםמעורבי

3  7.9  9.7  

  6.5  5.3  2  מיםייקה רונות הפתאת עצבל להתחיל, םיילות פעיהל

ל זה גן "וחש  לנוםאיר מיכאל ום כמו ישר מקןיאביר שסהל
  ניםיוצל נולהפוך אותים יכצר. ם שיותהלך וש מעדן וזה

2  5.3  6.5  

  3.2  2.6  1  ה משהושיע שםלעו לותנפל

  3.2  2.6  1  הרר על המותגוא רקל, יתאמצע ש דעהבגל

  9.7      קותהתרח

 עדיף, פקידית אל וניםעהמד קידתפ הז, דדומתהל דרך ןיא
  יאוגרפיהלא ללמוד ג

3  7.9  9.7  

  

ת והעולת ויכערעם שאלות ת ודודתמהלע גנובהתלמידים  של  הצעותיהםי כהלעו 65לוח מ

-כ(ת מעשית ורגשית בומעור, )יםידמ מהתל68%-כ (וד הנושא לימ כללו אתמלימודי הגיאוגרפיה

  ). םיידמתלמה 10%-כ (יהמהבע תוקחרך של הת בדרהיטונק) םדימיל מהת29%

  

  ודיים  ייחבטיםהי. 3.ו

רם זים לנייפיוא ה,פיהראוגיראת הגהו ל שבטים ייחודייםהי  על להצביעשוקבהת דיםיהתלמ

בעיה ה "מודיל את ןי ציידת- חינוך הממלכתיד אחד מהתלמי.  אליוםייכ משתיםהשהחינוכי 

 םינ אימודפרי הלשסר ח שמאורבס יברינוך הע מהחיד אחדלמות, לאלישר בנוגע" הדמוגרפית
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 לא ףא. יתבר העהפים בשדימ התלתליט את שקת מחזפיהאוגר הגיראתוה, רביתעל םימרגתומ

שבית חינוכי הה לבין הזרם גיאוגרפי הוראת הה ביןרתיס ימתיו קת שלדען צייםיידמתל הןמאחד 

   . אליוך יישתמהספר 

  

  ן מלימודי הגיאוגרפיה רצויעותשב. ז

  הה השנוגרפיגיאדי וליממרצון יעות הדת שבמי. 1.ז

סיום  קראתל עברהו וןלאשה (פיהאוגרגירצון מלימודי הות היע שב מידתן מפורטת להל66 חבלו

  ).םמודיליה תשנ

  

  ]פתוחה שאלה) [יב-תלמידי יא(ה גיאוגרפילימודי הצון מת רושביע: 66לוח 

  זאחו  ותשכיח  N = 148צון ות רשביע

  2.7  4  לאכלל 

  12.2  18  הט מעהבמיד

  16.2  24  תנונייב במידה

  43.2  64  הה רבבמיד

  23.0  34  ודה מא רבהבמיד

  2.7  4  זו הלאש לענו עלא 

  

גיאוגרפיה השנה במידה רבה או רבה די הלימוים מרוצמדים מילהתמ 66%-  כי כעולה 66לוח מ

  .מאוד

  
  היפרגואהגי דיות מלימפיויצדת השגת המי. 2.ז

  .גמההמי מלימוד דיםילמתשהיו ל ותיורטת מידת השגת הציפן מפ להל67 בלוח

  

  ]וחהפת שאלה) [יב-יאדי יתלמ (רפיהיאוגגמת  מלימודים במגיפיותצה השגת: 67לוח 

  זאחו ותחשכי  N = 148 השגת הציפיות מידת

  6.1  9  לאכלל 

  6.1  9  טהה מעבמיד

  14.9  22  תנוניה ביבמיד

  35.1  52  הה רבדיבמ

  23.6  35  ודה מאה רבבמיד

  10.8  16  יותפ ציייו ללא ה

  3.4  5  ה זולל שאע ולא ענ

  

  .מושג הוהמגמה ןמ םהתיויפיצו כי  מהתלמידים ציינ59%-  כי כעולה 67לוח מ
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  דים במגמת גיאוגרפיהוימלל  עלצהמה. 3.ז

  . במגמת גיאוגרפיהחירהבם למידילהת יופיעים נימוקלן מ לה68 בלוח

  
    ]פתוחה שאלה) [יב- יאתלמידי( ונימוקיהםגיאוגרפיה לימוד  לעהמלצות התלמידים : 68לוח   

   המלצות התלמידים ללימוד גיאוגרפיה ונימוקיהם
 N132  =ובות תש ,N תוחכיש  93  =םניעו  

ך וז מתאחו
  שובותתה

ך  מתואחוז
  יםנעוה

מי , ומעניין בימלה, אשונ חיים את החומר והונא: עוצקמל הבהא
  הומהנ" כף" ! מפסיד– שלא בוחר

49  37.1  52.7  

 רפשא, ות קלהרגב, זה מתוניהל ולהשיג חמש יחידות תנ מצויךרד
  עםפשוט ושאנ, עומס הרבאין ה, לה גדוה לאלהצליח בהשקע

 הראשנה כמ, קליט, םריות אחסית למקצועחי לק, ודותהרבה נק
   זה לא ככהםמעה ומששק

38  28.8  40.9  

 יםובות החשומהמק תוא נותכשה תנוידמה תא ריכלהים צריכאנו 
  .ו ולעולמנויני לחיטנוורל, מועיל ללמוד את הנושא, םעולב

25  18.9  26.9  

  18.3  12.9  17  וגרפיהיאלדעת ג ךיראדם צ לכ

ה יטוריסההו פיהרוגגיאהלדעת את  ךיר צץ ישראלראב שחי םדא
  ל הארץע דללמו" ףיכ", השל

3  2.3  3.2  

  

מגמה  בירהחב למוקנו כניייצ המגמב הרחיב לע ויצלמהש םידימ מהתל53%- כי כעולה 68לוח מ

 27%-וכ, גרותבגם השהמקצוע קל וכך  וינ מהם צי41%-כ, ודימל הם להבהס שהן וההנאאת העניי

 תומומק האתהשכנות ו ותהמדינ תר אילהכך רצוה ת אמהמג לותפרטהצצה למלכהו ניצי

  .יםיחלות של המקצוע יטנאת הרלווכן ו, עולםב םחשוביה

  
  רפיהגו גיאתגמים במדומיל לע המלצה יא. 4.ז

  .יאוגרפיה גמתמגב רהגד בחי נמידיםלהתי וקיעים נימפן מו להל69 בלוח

  
  ]פתוחה שאלה) [יב-א ידימילת(ונימוקיהם גיאוגרפיה המלצות התלמידים שלא ללמוד : 69לוח 

  המלצות התלמידים שלא ללמוד גיאוגרפיה ונימוקיהם
N16 =בות  תשו ,N ותשכיח  13 =ים עונ  

וך ז מתאחו
  תותשובה

 ךו מתזאחו
  םיעונה

  69.2  56.3  9  םמעוע משצקמ

 םיישמושייותר ם חריאם ניייוועות עקצמ: עיצופק מקאון יא
  ת הספרבים וי סרחם לא להרחיבניתןו

4  25  30.8  

  23.1  18.8  3  הריסטו היכמו כמעט – דמולחומר לבה הר: וסעמ ועמקצ

  
 תוגעונ הפירגויאגת מגמצו שלא לבחור בהמליים שלמיד הת13 הסיבות שציינו יכעולה  69 חומל

על  סמוע טילמו, )םדיימתל 4(ופק מקצועי  אטולנ) יםידמתל 9( המקצוע משעמם לש וותילה

  ).םמידיתל 3(ם לומדיה
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   יי כיתהדילמלת ןולשא: יישלשי לכ
  
  םשיביי המפיינמא. א

  . י התכיבם ידמילת 179ו פתשתה קרחמב

) 24% (43, יתכלמך המונידו בחמל מידיםלת) 55.9% (100 :וחק פי סוג לפייבים המשלגותפתה

  .דתי-כתידו בחינוך הממללמ) 20.1% (36- רבי והעלמדו בחינוך 

  
 דיםימלת) 15.1% (27-וראל שלידי יי דיםימתל) 84.9% (152 :א מוצ ארץ לפייבים המשלגותפתה

  .לראש יידייל נםאי

  
) 3.7% (אחד ידמלת, ראלי ישד יליםנישא םידימלתה ךותמ: ץ בארקתוי פליבים  המשלגותפתה

 םידילמת 25-ו םינש עבשל עברא בין רץמצא באנ) 3.7%(תלמיד אחד , עד שנה ץרבא אמצנ

  .ע שניםבש ל מעץראצאים במנ) 92.6%(

  
  יםודימהל תיכנת  עלדעת תווח. ב

   היגרפאויהג ידמויל בםבי אהובטיםהי. 1. ב

  .רפיהי הגיאוגים בלימודדיהתלמ בים עלהואה םטייבהה םעין מופיהלל 70 חולב
  

  ]חהופת שאלה) [י ימידלת(ה יוגרפאיג היודמיבל םביוה אםיבטיה: 70ח ול

   הגרפיואי הגידומילב םיבוהא טיםביה
N329  =בות תשו ,Nחותיכש  152  =ים עונ  

ז ואח
 וךתמ
 ותבשוהת

 זאחו
 וךמת
  םוניהע

  92.2  49.9    9יםי לימוד אהובנושא

 : ןכויתה זרחבמ אלשרי/ןתיכו החר המזל שהיאוגרפיג
 ה שלוגרפימד, ת"המזהל שה קיטופוליאיג, םליזדמנטפונ
 חברה, קיהרטו, ת"הזמבכלכלה , ת"מזהם ביהמ, טנפ, ת"ההמז
 ידולג, ת"זהבמן וסיכל אותרוספת, ת"מזהב םקליא, ת"הבמז
, ת"הזבמ ץארל  שרהקיח, ת"הים במזהערמבנה , ת"מזה ביבעט
  ריםמצ, ברבע והיוםים צרמ לתכלכ

76  23.1  50.0  

 תוחתפמתת ונידמ, םייפיצפס ץרא ילבח: ליתב חהיאוגרפיג
  מדינות מפותחות ו

13  4.0  8.6  

  7.9  3.6  12  הנשהונות ע, הוספר אטמ:םיקלא

  7.2  3.3  11   ומענייניםםיקרתמ, יםובהאוד מ הליישאול נכ

, ההגיר, פיהרגודמ, אלרשי ארץ :אלשרי  ארץל שהיאוגרפיג
  . יןסוכלואפרוסת ת

10  3.0  6.6  

, יהולוג גיא:היוגלורפומאוגי ,הלוגיאויג , פיזיתהפיוגריאג
, ש יבשות שלוןיבר שג, היליכי בלהת, עשי גהר, מהת אדידורע

  ית פיזפיהגר בגיאואיםנוש, שמשהץ ורכדור הא
7  2.1  4.6  

  2.0  0.9  3  ה מידקנה,בחורורך וא י קוו:יותפראוג גיתומנויוימ

                                                      
 וגם ות יבכית שמלמדים םורימ. איתונושית  חבלוגרפיהאיג תודייחימדו את הלא ל בלבד תה ים שמלמדים בכימורי 9

  ".מצאי"הובים מאותו ת נושאי הלימוד האא" חרוב"ם ידלמיהתכלומר לא כל . בכיתות יא או יב לימדו נושאים אלה
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  )המשך (70לוח 

   הגרפיואי הגידומילב םיבוהא טיםביה
N329  =בותשו ת ,Nחותיכש  152  =ים עונ  

ז ואח
 וךתמ
 ותבשוהת

 זאחו
 וךמת
  םוניהע

,   םילדיול יצנ, יזציהניקמרא, האליטוקא, ציהבליז גלו:רחא אשונ
   ושיתנ אהגרפיואגי

21  6.4  13.8  

  84.3      ובותה אה הוראיכרד

ה ורמה, םייקממעו םוביטים רהסב: ורה המןן מוות רצעביש
  רות ידומללוראה גורמת לי  ההדרך , מצויןמלמד

71  21.6  46.7  

  35.5  16.4  54  םליהעים ניו ודיםטרס

  7.2  3.3  11  ות ומפאטלס עם דהובע

  3.9  1.8  6  הלוח מקהעתה, רהמו הי" ערתבחמבה לתכה

  3.9  1.8  6  הרייפת סובודע, תהי כדותובע

  3.3  1.5  5  יתב תודובע

  2.6  1.2  4  דומיל תוצבו בקדהובע

  2.6  1.2  4  םייתתי כניםויד

  2.0  0.9  3  המורה ומיכיס

  2.0  0.9  3  טרנטנאיב שהילג

  2.0  0.9  3  היואלטאקל ורשיק

  1.3   0.6  2  דמוליהר  ספעם דה עבו

  1.3  0.6  2  תיוחדומ תלויו פעי

  0.7  0.3  1  חוץ רצימשל  אותצרה

  0.7  0.3  1  מסר הכולל" יוםפט המש" את  שםורה רוהמ רעוישל כב

  

 מהתלמידים 84%-וכם ם עליהביו נושאי לימוד אהוינצידים ילמתה מ92%- כי כעולה 70 וחלמ

ימוד לה ן בולט נושאיפבאוהיו מידים לתההאהובים על מוד  הליושאינ. ציינו דרכי הוראה אהובות

 רחזמ הלשה יפרגבגיאול ראיש", שהחדהה  או הנושא בגרס" התיכוןחשל המזריה פריאוגג" ךומת

רך ההוראה מדרצון ת ביעושיו הנו יושצ בותואההראה וההדרכי ). םידתלמיה מ50%- כ ("ןוכתיה

 36%- כ(הם תיבובעק ןם דיווקיוטים  בסרפייהוצ, )םלמידיתהמ 47%-כ(של המורה לגיאוגרפיה 

  ). ידיםמלהתמ

  

   היפאוגרגי הימודיבלובים י אה בלתבטיםהי. 2.ב

  .עצו המקמודיילב אהובים יתלבה םיבטהי היםיעופ מלןהל 71 חולב
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  ]פתוחה שאלה) [ יידמילת(ה יפאוגרי הגידבלימו םיובהאי תל בםיבטיה: 71ח ול

  ה יפרגוהגיאודי  בלימביםוהא יבלת טיםביה
N148  =בות תשו ,Nחותיכש  96  =ים עונ  

 זאחו
 ךומת

 תוהתשוב

 זאחו
 ךומת
  םיונהע

  83.3      יםהובאתי ל באיםשונ

  :ח התיכוןרזמראל ביש/ןתיכו החר המזל שהיאוגרפיג
, ת"הזהמ ל שהכלכל, ת"המזם בהמי, ת"הזפט במנ ,היטיקופולגיא
, רבעות צארעל ד מולי, ת"הז המליה שפופוגרט, היקרוט
  םיטיי פולאיםושנ, ת"המזב םיזיאלנולוק

34  23.0  35.4  

, טבעית היגיאוגרפ: וגיהלפואומורגי ,הלוגיאויג ,זיתי פהיאוגרפיג
היווצרות רכסי הרים , היבל ייכלהת, ץרהא רדוכ מבנה, שעגהרי 

  בעולם
10  6.8  10.4  

  9.4  6.1  9  אין נושאים שלא אהובים

  8.3  5.4  8   משקעים:יםלקא

, םיח גרפונפע, הה מידנק, ורוחב ךר אווויק: פיותאוגרת גימנויווימ
  התמצאות באטלס

7  4.7  7.3  

וזי חא, ישראלב התעשיי, תוכלוסיוא: אלשרי  ארץל שהיאוגרפיג
  תמותה , ילודה

4  2.7  4.2  

 ות מפותחות במדיניהעשיות לה כלכ:ליתב חהיאוגרפיג
  ישילם השלוע הותינמד, תחומתפתו

4  2.7  4.2  

  3.1  2.0  3  היבליזצולג

  2.1  1.4  2  םישאבמ ,שייהעת: כליתלכה גרפיגיאו

  1.0  0.7  1  שראליץ  ארל ואולינאים רקשו שלא איםשונ

  54.2      בות אהוה לא הוראיכרד

  28.1  18.2  27   ץו חתוילעפ העדר

, תורחז הרבה, דימ תשטניפית וחה שטר בצומדים מלושאיםונה
  אותה הרצברה

14  9.5  14.6  

  13.5  8.8  13  וחלה מהקעתה, בהתכה

  5.2  3.4  5  "ותיתירצית וודעב", הדמדפי ע  עםדהועב, הכית דותובע

  4.2  2.7  4  תו מובנ לאתלאו טבהברה ש יודימהל רפסב

  2.1  1.4  2  יםטרס

  1.0  0.7  1  ייםתכית םניויד

  

ם יב אהואינםוגרפיה שהגיאם חומתד מוי ליאנו נוש צייםדיתלמיהמ 83%-  כ כיעולה 71 וחלמ

י אהוב על תלבושא הנה .וראה שאינן אהובותהרכי  דונהתלמידים ציימ 54%-וכ יהםלע

ה עניין לציין כי נושא זמ, )יםדלמית מה35%-כ(ון יכהתח זרהמל  שפיהרגויאג ואה יםדימהתל

בות הו א הלאאהההורי כרד. וז תהכי תגרד בםיידמלתה מ50%-כב רקב בוהאהוערך כנושא 

 יתנטפשו ת שטחיהרוים בצאושנ הודלימב) םימידלהתמ 28%-כ ( חוץילותעפ העדר בהתמקדו

  ).  יםדילמתה מ15%- כ (ותאצהרו ותרזח ובריבוי ,ידמ
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   וד לימיפת נושאסוהל עותהצ. 3.ב

אים שו נםגם היתובושתב לולכהם ם לאוו םוספינ דע נושאי לימולהציהתבקשו מידים לתה

 תווהל םייועש שהם וםשמ אלההם נושאיאת ההשמטנו א ל. םודילימ הניתתכב םיהנמצא

 תובקעב (ללכ דמלנ אלש וא, יקלחכיתה באופן ב ד שנלמםיונושא מסלהרחיב  ןלרצוה צייקדניא

  ). שאלוני המחקרתרבעה םרט דמלנ אל הז  משום שנושא םיתעול, רהומ בחירה של

  

   . דמויל ינושא הוספת שהעלו התלמידים לגבי תועצעות היפוהלן מל 72 חבלו

  
  ]החופת שאלה) [מידי יתל(וד מי ליאנוש להוספת תוהצע: 72ח ול

  ד ומלי ישאונת פסוהל ותעצה
N121  =בות תשו ,Nחותיכש  99  =ים עונ  

 זאחו
תוך מ
 בותושתה

 זאחו
תוך מ

  העונים

אופי , ולותבג וםיוראז, ותאחקל, עבטה, וביםשי: לראשיץ רא
, ו שלנעירה, ןלרמת הגו, התעשי, בירעזר הגהמ, רץבאהחיים 

 םיראמצעות סיוב ץראב טבעה שלחשי ומ דומיל ,ץרא בינותימע
  ערבי -הסכסוך הישראלי, םילוטיו

49  40.5  49.5  

, יקהרת באפונידמ, קוחרח הרזמהינות דמ: ריםוואז נותידמ
בשת  י,םקטביאזור ה, עיראק, ריתארצות הב, תויטיבירימפות נמדי
   ותנדיל מ שהוריטהיס, פהוירא

27  22.3  27.3  

, ות היבשותרצוויה, שעגהרי , מהדאידות ער: תיזי פהיאוגרפיג
גיאוגרפיה , טופוגרפיה, גיאולוגיה, ונומיהרטסא, מבנה כדור הארץ

  יתמי-תת
17  14.0  17.2  

ה לוסייאוכ, שונות תו בארצםיי החרחוא: ושיתנ אהיאוגרפיג
 בחולים ולת וטיפמחלו ,בשתי לבכ הדויל ומותהת לתסיבו, ולםבע
, לםות בעיובורת, הבסביהות כאיל  ערהמיש, תחפתמה עולםב

  ארכיאולוגיה 

10  8.3  10.1  

, רהמוספאט, םניקיורלהת בויהס, יםעמר וקיםבר, יםעננ: יםלקא
  ויןת לומונות

8  6.6  8.1  

, םילאומי-ןי ביםיחס, תימלקה עויטיפולאויג: םטיייפול טיםביה
  פןיקה בייטלופ

6  5.0  6.1  

  3.0  2.5  3   בעולםתואהתמצ, פהמאות בצמתה, ווטינ :פיותאוגרת גימנויווימ

  1.0  0.8  1  ואליה טקא

  

        , לאר ישץ ארימודיל לשקה מוהע חבהרהב םמעונייני יםדתלמיה מ50%-כ יולה כע 72 חלומ

את  יבחהרל שיםמבק דיםיהתלמ מ17%-כו לםועב ללמוד על מדינות ואזורים םניינימעו 27%-כ

  . תפיזי ההפיגיאוגר הימודיל

  
    הפיוגראיג ימודי ללעבנוגדות עמ. ג

  י למידית יבעינ הגיאוגרפיה מודייל בתונ שו עמדותיבותשח. 1.ג

 ןולו בשאמכ (היפרוגגיאה דיומלי ילפכ ותנושעמדות  ואטיבש יםטיפר 16 לכל םדיימתלה וןלאש

  :)יב-תלמידי יא

  .לראש יארץל שה רפיגיאוג על הד ללמושי. 1

  .תיכוןה ח המזרלשגרפיה אוגיהעל וד מליש ל. 2
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  .)היגולוומורפאיג, גיאולוגיה, קליםא(פיה גרואל הגישעיים מדבטים היההד על ומליש ל. 3

  .)ולםם בעישונת ומבמקו חברות (היגיאוגרפה של רתייםבחהבטים יההד על ומליש ל. 4

  .)לםבעו ניםות שוקומת במבויותר(יה רפהגיאוגל  שםתיירבותהים יבטההד על ומליש ל. 5

  .פיהריאוג הגתפל ש שדסוגי הישומד את ומליש ל. 6

  . אקטואלייםםגרפייואי גיםאושד על נומליש ל. 7

עות סמל ע ,םשינואות ומק מבין ריםשל קעמחשבות (אוגרפיה יהג לשפיה לוסופיהל ע דללמויש . 8

  .)דועו

  .הבסביהת יכוחום אתמ יםאושד נמול ליש. 9

  .)ים המלהמאבק עכמו (קה יטם לפוליי הקשורםגרפייוים גיאאשונד על ומיש לל. 10

  .םיבודיים רמילורים יס שיהיו ךיצר. 11

  . מעשיתרקח תדובעב ת להתנסומנות הזדידיםמלתלתת ל ךיצר. 12

  .הרפייאוגגם החותב תוונרח האתתחויופתהדכן בעתהיש ל. 13

  .רפיהאוגהגי תורא בהטנר אינטבלשיש ל. 14

  .ריםמקצועות אח םעב ילושב גרפיהוד גיאומליש ל. 15

  .רפית הסבברפיה יאוג גמוד ללובשח, ך הכולבס. 16

  

ידת מבנוגע ל םעתאת ד תו לחו,תה ייתלמידי ככמו , אף הם ושקהתב יב-אכיתות י ידימתל

 שוקבהת םדיימתלה. ותדמעפרט מ ותוא לפי, י לימודי הגיאוגרפיהבות של העמדות כלפהחשי

) 2 (;הבוחש א ללל כהדמעה) 1: (ותגרדחמש ובו  בסולםבעיניהם  דהמ כל עשליבותה ש חת אןלציי

 ידהמה בובש חהדהעמ) 4 (;וניתניבה מידובה בשמדה חעה )3 (;טהמוע ידהמ בהבשוה חדמעה

 וערכנם שיטיסטיטסהלהלן מובאים העיבודים . ידה רבה מאודמב חשובה דההעמ) 5 (;הרב

  .םהצאותיו ותתובושלת

  
   םיניתוח גורמ: דיםיהתלמ יניע בןתבושילחה יקזבת ודעמ גווס. 2.ג

י כילם תהטאיימוד המבלשאי  לנוגעותונהת ועמד ביןנה בחהה  אתךשליהלן תישנ אודולי דכ

ם נפרד גם ימרגו חתוינו נעיצב ,ותסנהתו וםשיי םילהכול םיאלנוש םיייססב וםיכברומלמידה 

דות מע) 1( :יםמרוושה גלשכלל  לבתקהשם ימ הגורהנבמ). ט נספח ורא(לתשובות תלמידי כיתה י 

עות גונ התדועמ) 3 (;יםכלליימוד ל  לנושאיתוע הנוגתמדוע) 2 (;םיברכמוד מוי לושאינעות לגונה

לם לסות ימיפנהו וקתל בחדה מאומודהיה מבנה זה . ום והתנסותשייללים וכה דומלי אינושל

 צהובקבו ללנכב י- יאי דילמת (תהיכהגות רתי דכי תלמידי ש רלומתן ני, כלומר. ב יידימתל מדותע

 םלוס"ה בנבמף תקמשהוא שי פ כ,הירפוגגיאהי דומי לבנה מת אתופסים באופן דומה) תאח

אופן בא לידי ביטוי ב י ידמילתן ילביב - יאי ידלמ תין בלבדהה( ".יהפרגואיימודי גלי כלפדות מעה

כמו (יטיקה ללפורים והקש םיירפגואי גםיאשנול ע דמוליש ל "העמדותשבו הם רואים את 

ו יחסיתיב ה- אי ימידתל". בה הסביתויכא וםחת מםיאש נוודמ ללשי"- ו)" םעל המיק המאב

  ).ים כללייםשאונכיהם לאהתייחסו י ידי תלמואילו  םביכרים מואשו כנה אלשאיםלנו
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   םמצאימהור יאת: יהפרגוא גיידומיל יפלכ תודמע םלוס. 3.ג

 ותעצמאדדה במנ הפיגריאוגה יודימ לפילכם לעמדות דיימלהת םסיחימיה ותא ותביחשה, ורמאכ

 תת הנוגעומדוע) 2(, םיבכד מורולימ ושאינל עותגוות הנעמד) 1: (יםיבכ רושהשלל בעם ולס

 75-73 ותחולב. והתנסות וםשים ייללוד הכוימושאי ללננוגעות ה תעמדו) 3 (םיילנושאי לימוד כלל

  .קער ניתשמבכלל המדגם ולפי מבחר , י רכיביוהסולם לפ ינציו תגולהתפה יעפ מוהלןל

  
  גרפיה וגיאהדי  לימוילפ כותם עמדי סולוניצ לש ןקת תיוטוסים מוצעמ: 73ח ול

  )תלמידי י (בכלל המדגם

    N  צעממו  ת"ס

  יםבכרמו דמוילי אשנול ותעגנוה ותדמע  179  3.23  0.70

  ייםלל כדמוילי אשנול ותעגנוה ותדמע  179  3.76  0.75

  ישום והתנסות ייםללוהכ דמויל ישאנול ותעגנוה ותדמע  178  3.65  0.95

  ללוכ ןויצ  179  3.45  0.59

  

ת של עוצהממה דימהכלומר  (3.45 אפיה הורגאומודי הגייל פילכת ודעמ םולסבע צוממה וןיצה

 מאחר). רבה עד וניתניבדים תלמיני היאוגרפיה בעיי הגפי לימודגעות לאונוה תדועמ הותיבשח

 להא ותאתוצב תואר לשי, היגרפאוגיהלפי לימודי  כדותעמל  שותרמנוה ב זלשבמות  קיישלא

 כלכ(ע דותקבל יהמיון צה שווןיכם וג) 5-1(לם ידוע ו הסחטוואף ש, כך. לבדבת  יחסיותאוצתו

 םוימס ןוצין אי, )תו או אחר לעמדה זיוחסתמהיבות מידת החשך גבוהה תר כגבוה יו ןושהצי

  . יחסי פןוא באלאט מוחלופן בא כהמו או נההוות גבבישידת חמ רמגדי

  
  ,גרפיהוגיאהדי ימו לפילת כומדעם ולס ונייצשל  תקן תוטיסום יעוצממ: 74ח ול

  )י ידימתל(ח קויפי פל

  ילכתממ וךחינ  יתד-יכתמל מוךניח
     N צעממו  ת"ס  N צעממו  ת"ס

  יםבכרמו דמוילי אשנול ותעגנוה ותדמע  100  3.19  0.67  36  3.17  0.51

  ייםלל כדמוילי אשנול ותעגנוה ותדמע  100  3.63  0.73  36  3.77  0.61

  נסותתשום והיים יללוהכ דמוילי אשנול ותעגנוה ותדמע  100  3.45  0.89  36  3.80  0.99

  ללוכ ןויצ  100  3.35  0.58  36  3.44  0.38

  ודייה וךחינ  ביוך ערינח
     N עצוממ  ת"ס  N עצוממ  ת"ס

  יםבכרמו דמוילי אשנול ותעגנוה ותדמע  136  3.19  0.63  43  3.37  0.87

  ללייםמוד כלי יאשנו לתועגנוה ותדמע  136  3.67  0.70  43  4.06  0.85

  תסותנוהם שוייים כוללה ד לימויאשנול ותעגנוה ותדמע  136  3.54  0.93  42  3.98  0.96

  ללוכ ןויצ  136  3.37  0.53  43  3.67  0.69
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   לפי,ימודי הגיאוגרפיהל פילכת ודעמ םולס ייונצשל  תקן תוטיסו צעיםממו: 75ח ול
  )יי דילמת (צאומץ אר 

  ץארה דילי  ץראה דילי וניא

     N צעוממ  ת"ס  N צעממו  ת"ס

  יםבכרמו דמו ליאישנות לעוגנוה ותדמע  152  3.27  0.70  27  3.01  0.68

  ייםלל כדמוילי אשנול ותעגנוה ותדמע  152  3.83  0.73  27  3.37  0.80

0.98  3.33  27  0.94  3.70  151  
ים ללוהכ דמוילי אשנול ותעגנוה ותדמע
  תנסותהו וםיש

  ללוכ ןויצ  152  3.50  0.56  27  3.16  0.65

  

  . םלוס לפריטי הותבושהתת ויכיחו שתגולה התפעיפלן מוהל 76 חולב

  
  )עוגלם במחוזיבא, יתלמידי (יה פרוגאיהג יודמי ליפכל תדומע: 76ח ול

  N  4+5  1+2 צעוממ  ת"ס

 בחשו
מידה ב
 הבר

  מאוד

)5(  

 בשוח
מידה ב
  הבר

)4(  

 בחשו
מידה ב
 יתנוניב

)3(  

 בחשו
 מידהב

  טהמע

)2(  

 אלכלל 
  בחשו

)1(    

  יםבמורכ דמוילי אשנול ותעגנוה ותדמע                 

1.08 3.67 178  60.6  12.9  24.2  36.4  26.4  7.9  5.1  
ת וונרחהא תיותחותפה בדכןתעה לשי

  הוגרפיאבתחום הגי

1.20 3.52 176 55.7  21.0  24.4  31.3  23.3  14.2  6.8  
 םפייוגראים גישאונעל  מודלש לי

  םואלייאקט

1.02 3.45 179 49.7  16.2  15.6  34.1  34.1  12.3  3.9  
של ים ירתחבהים בטהיהעל  מודלש לי
ם ישונ מותוקמב רותבח(ה יוגרפיאגה

  )םלבעו

1.10 3.35 178  48.9  22.5  14.6  34.3  28.6  16.3  6.2  
  שלייםרבותם התבטיהיהל ד עמול ל יש

 יםמות שונובמק יותותרב (פיהרגוהגיא
  )םלועב

1.24 3.33 178  44.9  28.1  23.0  21.9  27.0  20.8  7.3  
ל שפת שיסוד גי הושמת ד אמול ל יש
  וגרפיהיאגה

1.28 3.27 177 47.5  29.9  19.8  27.7  22.6  19.2  10.7  
 יםירפגגיאו איםושנל ד עמול ל יש
ק על באמכמו ה (יקהטפולילם ישורקה

  )המים

  בהביסות הכ איםתחומים אנוש מודלש לי  11.4  21.6  27.2  22.2  17.6  33.0  39.8 176 3.13 1.26

1.27 2.75 176  30.1  46.6  10.8  19.3  23.3  27.3  19.3  
 הרפיגאוגיהל ה שיופלוספיהל ד עו ללמש י
, יםנשואת וקוממבין ם ריקשעל  בותשמח(

  )סעות ועוד מעל

1.27 2.64 177  25.4  47.9  10.2  15.3  26.6  24.7  23.2  
ות עקצו מם עלוב בשיגרפיהויאד גמול ל יש
  םחריא

  ייםלל כדמוילי שאונל ותגעונה ותדמע                 

  אלץ ישרל ארשגיאוגרפיה העל  מודלש לי  2.8  2.8  16.2  30.2  48.0  5.6  78.2 179 4.18 0.99

1.09 3.88 178  66.9  10.1  35.4  31.5  23.0  6.2  3.9  
ה בבית פיגיאוגר דומוב ללשח, כ"בסה
  רפסה
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)המשך (76לוח   

  N  4+5  1+2 צעוממ  ת"ס

 בחשו
מידה ב
 הבר

  מאוד

)5(  

 בשוח
מידה ב
  הבר

)4(  

 בחשו
מידה ב
 יתנוניב

)3(  

 בחשו
 מידהב

  טהמע

)2(  

 אלכלל 
  בחשו

)1(    

1.00 3.78 179  67.0  11.7  24.6  42.5  21.2  9.5  2.2  
גיאוגרפיה של המזרח העל  מודלש לי

  התיכון

1.11 3.78 179  61.4  11.7  24.6  36.8  21.2  9.5  7.9  
ל שים מדעים היהיבטהעל  מודלש לי

, הולוגיגיא, אקלים (יהגרפאוהגי
  )הוגיורפולאומגי

                 
ים ללוהכ דמוילי אשנול ותעגנוה ותדמע

  יישום והתנסות

  םיבם רדיילימורים ויסיהיו ש ךצרי  2.8  8.4  12.4  22.5  53.9  11.2  76.4  178 4.16 1.11

  פיהגרואיגאת הרהובט נרנטיאלב שש לי  14.2  11.9  16.5  24.4  33.0  26.1  57.4 176 3.50 1.42

1.37 3.29 178  44.3  30.3  27.4  16.9  25.3  18.0  12.4  
 ותסלהתננות מדזדים הימלתת לתל ךצרי
  תמעשיחקר ודת בעב

  

 תר ביוגבוה השולבהמיון הצ (יביותר בעיני רוב תלמיד ת ובשוחת הועמדה כי הולע 76וח מל

רפיה וגגיאה על ודללמש יש ןה") מאודה ב רדהמיבה חשוב"ו" הב רהדמיב בהוחש "ל שרהילבח

ן באופ (תובושות ח הפחמדותהע). 76%(ם ודיי לימוריםיסבהרבות לושיש ) 78%(ל אשל ארץ ישר

 25%-כ(ת אחרים ועוקצמ ם עבלוישה ביגרפואגי ודמלל  שישים הןדימי התלנעי ב)חסיי

  ). םדייתלמהמ 30%-כ (הרפיגיאוגל השסופיה וליהפ ללמוד עלושיש ) יםמהתלמיד

   

  יאוגרפיהגהי מודלילע נוגב עמדותיהם ןה י לביתידי כי תלמע שלקר השתנימ יןשר בהק. 4.ג

 יפלכ יםטקנו םהש תודמען יבל) אצומארץ , פיקוח (םידימלתה לש עקרה ינתשמ ןיב רשקה

- ת הרבנווש החונית. MANOVA  – תנימש- ת רבנוניתוח שומצעות באלימודי הגיאוגרפיה נבדק 

ו בש רפסהבית   משתייךון סוג הפיקוח אליביית סטיט סטבהקומר שקם ייקי  כלהע הניתשמ

 מידל שהתתדומעה יןלב) רביהעך ינוהח, יתד מלכתימה חינוךה, ילכתממה ךוניחה (תלמידה דלומ

 לדוג; Wilks’ Lambda = .923, F(3,174) = 4.822, p < .01 , הגיאוגרפיהידולימלגע ו בנטנוק

 יאנושלגע ונבתלמידים ה תו בעמדםיל להבדסחיה מתיז להבד. ²η = 0.5  זההבדל של קטפאה

. נסותתהוישום יים  בסיסיים ובנוגע לנושאי לימוד הכוללהדי למיליכהם תיבטאמד הולימ

שתלמידים הלומדים  כךמובעת נ ונות זוש צא כימנ) Scheffé (הפש פי ם עלרסטיקונטבבדיקת 

הליכי תמבטאים הו בלימוד נושאים דדצי שותדמעל תריוה ב רותיבחשו ייחסבי רעהבחינוך 

נסות יחסית לחשיבות שייחסו התישום ו יוללכ הדומיבלו דדשצית ומדובעם יסייסבלמידה 

  . ודייהלכתי של המגזר הממ הךוינחבם ידמולה םידמילתה לא תמדולע

  

צא של ארץ המו ןיטית בסיטהק סטבומ קשר הרוכאל אצמנ  כילהעה תנימש-הרב תו השונחותני

א לא, יאוגרפיהגה דיוללימ געובנ צגווהת שמדועלחס מיי או שהתיבוש החתדיתלמיד לבין מה

 םינשא 27 תארץ לעומ ילידי ה151(שווים ומה ין מספר העוניםב ערפהשל בקף תו ני אהזשר קש
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 ,Wilks’ Lambda = .939,לפחות" ינוינב"ט אפק ודלגדי י על" צהופמ" אשר אינו ,)ילידי הארץ

F(3,174) = 3.745, p<.05.  

  

א מצהם נבש  לימודי הגיאוגרפיהיפלות כעמדה תחוםבים ייפפצהסם טיריפ הוכןת על דמוללי דכ

 וךינח: תווצקבי שתבין  tבחן כנו מער ,יםנ שוע רקישתנמלי עי ב ידימלת ברקהק ב מובדלהב

  .להלן מופיעים הממצאים. יתד-כתילממוך ינחלעומת  תיכממל נוךוחי,  ערביךחינולעומת הודי י

  

  )יה כית(נוך הערבי יחבדים תלמיל ייהודוך הבחינדים מיל תבין ואהושה

 על דמולב לוי חש כהירפגגיאוהודי מליפי כל ותי עמדבגינו ליצ יבר הענוך בחיתה י בכיידיםמלת

איכות על , היאוגרפיגופיה של הסולהפיעל , יכוןתח הרהמזשל ו שראל יץר של אהיפגראויהג

 םידימלתמ רתוי, תשיעמר קחת דעבובות סנהתל ובשחי כעוד ציינו ו, ביבה וגיאופוליטיקהסה

  . ידויהה וךניחב

  

  )יה תיכ(דתי -מלכתימה נוךיבח םיידמלתלי תלכממ הךוינח בדיםימ תלן ביהוואהש

 יםיור סוהי שייךר צ כיהגרפיגיאוי הודמיפי לכל ת עמדובי לגיינוצי תלכמהמ ךונחי ב ידימילת

 ךוניחה ידימלתמ רתושית י מערקחמידים הזדמנות להתנסות בעבודת לתל לתת שויים רב

 ש י כיהגרפיגיאוי הודמליפי כל ותבי עמדלג ויינ צידת-יכתלמ המךנויחי ב ידימלת. יתד-יתכלממה

  .טואלייםקאם ייפוגראים גשאינול עד למול

  

  יהפגריאוהג דיימול בכיהער בטהיה.ד

  גרפיהגיאודי הלימוות בערכילות שא. 1.ד

  . היפאוגר הגיימודילל ות בהם בזיקהתעוררמ מידים נשאלו אילו שאלות ערכיותלתה

  . צועקמהלות מלימודי ועת הויכרות העלאש הותטורפהלן מל 77 חבלו

  

  ]הפתוח שאלה) [די ימיתל (פיהגריאוגהמודי בלייות  ערכלותאש: 77ח ול

  תוירכע ותלאש
N54  =בות תשו ,Nחותיכש  50  =ים עונ  

וז חא
 תוךמ
 בותוהתש

 זאחו
תוך מ
  יםנועה

  46.0      להכלכל ותעגנוה יותרמוס ותלאש

  18.0  15.0  9  ותיכלכל ותירוסמ ותלאש

  14.0  11.7  7  יםיברתחים ר ופעתדומעמ

  10.0  8.3  5  ?ק שותםעולה כיצד – םולעבב ער

  6.0  5.0  3  ישישלהם לוע התיוסולוכא ולצינ

  2.0  1.7  1  ?ירסמו – קענ יידגא תשורכב עהיגפ
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  )המשך (77              לוח 

  תוירכע ותלאש
N54  =בות תשו ,Nחותיכש  50  =ים עונ  

וז חא
 תוךמ
 בותוהתש

 זאחו
תוך מ
  יםנועה

ירים  עשיםרישעה – יסרפה ץרפמה תוצראב בצמה
  דואמם עניים עניימאוד וה

1  1.7  2.0  

  22.0      תוטייופולות יניוצ ותלאש

  12.0  10.0  6  תוטיילפוו ותיניוצ ותלאש

  4.0  3.3  2  ץ הארתהבארך ע תא קזחמ

  2.0  1.7  1  אלרשבימים ה יתיעב

  2.0  1.7  1  ץרהאה מידרי

ערב  מדינות לד עוללמ ציםוא רלם שימידלש תי
  בשל המצב כיום

1  1.7  2.0  

  22.0      אדם יותוכז

  6.0  5.0  3  אדם יותוכז

  4.0  3.3  2  םדאן בני  ביןוויוש לעגנוב ותלאש

  4.0  3.3  2  תונז, תיינמ יהיפכ

  2.0  1.7  1  תויסטיטלדמנונפ תינומדבאדם  ותיוכז

  2.0  1.7  1  )להשכלה הו שותזדמנוה (ןהתיכו חרבמז רותובה

  10.0      תינודן מים בייחס, מותחלמ

  4.0  3.3  2  מותחלמ

  4.0  3.3  2  נותידמן יב םיסיח ל שתוליאוטקא ותלאש

  2.0  1.7  1  ותנהשו נותידהמ ןבי סיםחיה

  8.0      הביסב התוכיא

  8.0  6.7  4  הביבהס ות איכ

  

לה     כלכאלות מוסריות הנוגעות לש םמידי בתליאוגרפיה מעוררהגוע צמקד ימולכי  ולהע 77וח מל

          דם א תוזכוינוגעות לושאלות ה) 22%-כ(ת ליטיוופוניות  ציושאלות, )למידים מהת45%-כ(

  ). 22%-כ(

  
   היאוגרפיגה ודיממלי לוע שיותרכ ע שאלותם עותודדתמה. 2.ד

  .לייעים לבעיות שצוינו לעצמהתלמידים שת ודהתמודה יכרד ותעיופמ לןהל 78ח ולב

  
  ]פתוחה שאלה) [תלמידי י(יאוגרפיה גה ידומילמ ול שעותיכער תלואשם ע ותדדמותה: 78ח ול

 ךותמ זוחא
  יםנועה

 ךותמ זוחא
  חותיכש  תובושתה

  תודדות עם שאלות ערכיומתה
N44  =בות תשו ,N38  =ים עונ  

  אנושהשל  ודמיל      65.8

34.2  29.5  13  
 דיונים תועמצבאות ירכהעות ילמדהאת יש חמהל
 םיפרס, ותגובז הודבע, תואהרצ ,םיטרס, אשובנ

  ימוד ר הלמעבר לחומ

23.7  20.5  9  
ם ורישקים האושנהת א יקמע מןפאוב ורקחל

  םרומקו תםוהמ והבנת ערכיות הלשאלות
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)המשך (78לוח            

 ךותמ זוחא
  יםנועה

 ךותמ זוחא
  חותיכש  תובושתה

  תודדות עם שאלות ערכיומתה
N44  =בות תשו ,N38  =ים עונ  

7.9  6.8  3  
, יותובד מתשולמוה ולוגרפי לגיאמורהאת הול אשל
  רהומהעל  ךתמסהל

  רגשיתת ו מעשירבותועמ      34.2

18.4  15.9  7  
להיות , דדומהתל, ותיעהב ןרותפלרכים ד עלהצי

   חברתית פעילמעורב ו

7.9  6.8  3  
ם יברועהמם ידצדה כל ת אןיהבל ותסנל

  יםם ערכיטיבקונפליק

7.9  6.8  3  
, ימא עצפןוא בהע דבשלגו יםטרפהת א ודמלל
  ועת דתא ורה לא יכפההמש

5.3  4.5  2  
ודעות מ חפתל, ידתעת בילועפם לקחיל יקפהל

  יותכרעלדילמות 

  חקותרתה      10.5

10.5  9.1  4  
ל אחד כש ,ושאנת האון י לדחפתוללא : רחקתהל

 תולשא, תודדותמהל ךרדן יא, יחיה עם דעותיו
  יות שאין עליהן מענהפוסלויפ

  

 די בלימוותלות ערכיות העולאשם ע תדוודמתהדים בנוגע למיתלהשל  יהםתועכי הצ  עולה78מלוח 

 34%- כ(מעורבות מעשית ורגשית , )םידימלתהמ 66%-כ (אשונה דומיל תא ולוגרפיה כלאהגי

  ). ים מהתלמיד11%- כ(יה עמהב קותחהתר  שלך בדרקיטהו נא) למידיםמהת

  
  יה גרפוהגיאראת הובם ודיי ייחבטיםהי. 3.ד

 םזרניים ליי האופ,גיאוגרפיההוראת של הים ידחויים בטייל הע עהצבי לשובקהתם דילמיתה

  .יהםתובוש תתוגלפתה העיפומלהלן  79 חובל.  אליוםהם משתייכיש החינוכי

  

  ]הפתוח שאלה) [ימידי לת(ה יאוגרפי גדוימלבם יי ייחודיםבטיה: 79 חלו

  ודי גיאוגרפיהבלימ דייםייחוים טהיב

 נוךיחה
  תיכלהממ

N = 17 

 נוךהחי
  יתתי דכמלמה

N = 5 

 וךנהחי
  ירבעה

N = 8 
    3    ץראלשר קה לעדגש 

      13  עוצמקה אתרהות בחויפתעל ש גד

      1  יחסות לאקטואליהיתה

      2  ת המקצועארויחסות לגיאופוליטיקה באמצעות היתה

      1  "ותילנשמא"ת ובדע ייןאפמת מודהלי

    2    ך" ותנגרפיהאוגי ובליש

  1      םידוהלי וואהשה בתוחר אתותדל ע ודמיל

ושים טנהיים וזים הדרפרהכ, שתםמור, וזיםרדה
  םוהמוחרבי

    7  
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ת בנוגע להוראת תיחויין בפטצמפרם ית ס שבםחשי כתילהממך נוהחיי דלמיתכי  ולהע 79וח מל

) םידימלת 2(וע קצהמאת  הורצעותמאבות לפוליטיקה שקיימת התייחס, )ים תלמיד13(המקצוע 

" ותשמאלי "ותדעל קהיזל עבוא הוד משהליו) תלמיד אחד(ה ית לאקטואלסויחהתית קיימש

את יש גדדם מוסמ בפיהרגגיאו הדולימש םירסבו דתי-תיממלכוך ה החינימידלת). תלמיד אחד(

ך ונחיה דיימתלו, ) תלמידים2(ך " לתניהיאוגרפהגלימוד  תר אמקשו)  תלמידים3(ץ רקשר לאה

את ו) יםדלמית 7(ם יזרוד יםרכפ בתרחוהת ישטנכולל  יתוזדרת ה את העיסוק במורשיינובי צהער

 תמייק אםה להאשל .)תלמיד אחד (במסגרת זודית הוהדת היד של דתות אחרות מלב דולימה

, י שונהוכרם חינלזייכים תש המספר יבבתגיאוגרפיה ה אתרו הןילביל לעשבטים י ההןיבה ריתס

 יםשאונחות פוים מי עוללמד נושאיםתי שצריך לד-תיכלממה וךניחמן ה דאח דימלת השיב

על ישראל ר וד יותלמשיש ל, ן את הטענה ההפוכהעט הממלכתיך בחינואחד יד מלות, יםמקומי

  .לםהעול ע ותחפו

  

  הירפיאוגי הגימודן מל רצותויעשב. ה

  ךכלם יקומינהו י התיכ בעיני תלמידי וגרפיהיאהגודי חשיבות לימ. 1.ה

התלמידים אף . הפירגואקצוע הגימלימוד  שיבות לחעגו בנלחוות את דעתםהתבקשו מידים לתה

  .  את דעתםקלנמהתבקשו 

  .וגרפיהאיע הגוקצממוד ילים על חשיבות דימלשל הת םתדעצגת ההתפלגות של והלן מל 80 חבלו

  

  )תלמידי י(פיה רגאויג העוקצמ ודמי לתושיבח: 80ח ול

 N = 179 יהפרגהגיאו צועקד מולימ בותישח  חותשכי   זוחא
  ןכ  157  91.3

  אל  9  5.2

  סית בסיברמה, תמיוסמ הדימב יקלח  6  3.5

  וה זל שאלו ענא על  7  3.9

  

 בם חשו מה4%- עת כדל, פיהיאוגרד גבורים שחשוב ללמוסים דלמיתה מ91%- כי כולה  ע80וח מל

  .  מקצועאת המוד לב לו חשם לאתלמידיהמ 5%- ולדעת כ, גרפיה במידה מסוימתואילמוד גל

  
  .עוקצמהת ובשיחלגבי התלמידים ל ש םהיקמוינ םעיפיומ ןלהל 81 חולב
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  ) יידמילת(ה פיאוגריג הידומבלים יכומתם היקמוינ: 81ח ול

 ךותמ זוחא
  םינועה

ך תומ זאחו
  חותשכי  תבוושתה

   הפיאוגריג הידומבלים יכומתם היקמוינ
N125  =בות תשו ,N 97  =םיעונ  

47.4  36.8  46  

 תחורוא, םשימתרחה םירדב": לםו העתדעת אל בחשו"
ת א רהכיל יךצר, התמצאות במה שקורה בטבע, םייח
ים הליכת תנ להבחתמפ, םלהעונות י מד ביןםשריקה

 היבקטפסרפן ותנ, כלכליים בעולם-חברתיים-סביבתיים
  םלועל הע הבחר

29.9  23.2  29  
 יתיס הבסלהכ מההשקלח הווהמה יפגרואגיה ועצקמ
  דם א לת לכלהיויכה צרש

21.6  16.8  21  
ם יודעמות ילהו ונ סביבהרוקש המ תאיר כהל בחשו
  רולשמע ד נ–ר כי נ אםקר. נותביבסל

  סביבתנו  תאו, הנידמהו ץראה תא ריכהל ךירצ  13  10.4  13.4

  םלוע באצ להתמתרזלס עוטאהם ע דהובע  7  5.6  7.2

  דיעתוע למקצת ויהל ולהכה ייגיאוגרפה  6  4.8  6.2

  " םהעול ניייענ" בשיתיעה א דשב לגרעוז צועקמה  3  2.4  3.1

  

העולם ת  ארהכיל שיששום  מהרפיגואיגוד מלליש י  כנוציי דיםתלמי מה47%-ככי  ולהע 81וח מל

 תיהבסיס כלהשמהה קלח ווההה מיהגיאוגרפ  מקצועכי מהם ציינו 30%-כ. ואת המתרחש בו

חיב את רה מפייאוגרהג דמוילי כ נוייצם מידי מהתל22%-וכ, עצמווש לשכל אדם צריך לרכ

  . ת לסביבה ולשמירה עליהמודעוה

  
  פיה השנהיאוגרגי ודמלימצון  הרתיעובשת דמי. 2.ה

  .השנ ההיוגרפאי גמודיילמשל מידת שביעות הרצון  תוגלפתהמוצגת ה  להלן82 חולב

  
  ) ימידיתל(ה רפיה השנגויאגהי דוימלמן וצ רתויעבש: 82ח ול

  זאחו  חותיכש  N = 179   השנה צהורמ

  2.8  5  אלל לכ

  5.0  9  העטמ דהימב

  33.5  60  תוניבינ דהימב

  37.4  67  בהר דהימב

  20.7  37  דאו מבה רדהימב

  0.6  1  ה זו שאללו ענא על

  

ה רבה מאוד מלימודי  רבה או במידים במידהצוריו מ הםדילמי מהת58%-כי כ ולהע 82וח מל

  .תחיוכהנם מודיילההגיאוגרפיה בשנת 

  
  רפיה גיאוגמתד במגללמוין ינע. 3.ה

  . הגממ סגרתמה ביוגרפאי גמודיילבעניין להמשיך הת מידמוצגת ההתפלגות של  ןלהל 83 חולב
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  )  ילמידית (יהגרפויא גגמתמד בומלל ןיינע: 83 חול

  זאחו  תוכיחש  N = 179   יךש להמנייןועמ

  14.5  26  אלל לכ

  16.8  30  העטמ דהימב

  21.8  39  תיונני בהדמיב

  19  34  בהר דהימב

  15.6  28  דאומ בהר דהימב

  10.6  19  יודע ניניא

  1.7  3  וה זל שאלו ענא על

  

 שיךמהד למאו  רבההידמבאו בה רדה ימב םמעונייני יםדילמתה מ35%-כ כי הול ע83 וחלמ

  .מגמההרת במסגה יפרגיאוגי ודבלימ

  
   ומבחר השוואות מן השאלות הפתוחותשאלונים סטטיסטיים בין קשרים

  
  יב ותלמידי כיתה י בנושא עמדות כלפי לימוד הגיאוגרפיה-ני תלמידי יאאיחוד שאלו. א

  תיאור הממצאים: שאלון תלמידים מאוחד. 1.א

  .סולם העמדות המאוחד בכלל המדגם ולפי משתני רקע להלן מופיעים ממוצעי 88-84בלוחות 

  
   , וסטיות תקן של ציוני סולם עמדות כלפי לימודי הגיאוגרפיהממוצעים: 84 לוח

    המדגםבכלל) יב-יא-תלמידי י(

 N ת"סממוצע 
 0.74 3.33 322  הנוגעות לנושאי לימוד המבטאים תהליכי למידה מורכביםעמדות
 0.76 3.87 322  הנוגעות לנושאי לימוד המבטאים תהליכי למידה בסיסייםעמדות
 0.94 3.74 317  והתנסותםיישו הנוגעות לנושאי לימוד הכוללים עמדות
 0.62 3.55 322 ולל כציון

  

כלומר המידה הממוצעת של  (3.55ציון הממוצע בסולם עמדות כלפי לימודי הגיאוגרפיה הוא ה

). בינונית עד רבההיא חשיבות העמדות הנוגעות לאופי לימודי הגיאוגרפיה בעיני התלמידים 

בתוצאות יש לראות , מאחר שלא קיימות בשלב זה נורמות של עמדות כלפי לימודי הגיאוגרפיה

ככל (הציון המתקבל ידוע שכיוון מו) 5-1(אף שטווח הסולם ידוע , כך. אלה תוצאות יחסיות בלבד

אין ציון מסוים , )שהציון גבוה יותר כך גבוהה מידת החשיבות המיוחסת לעמדה זו או אחרת

  .מגדיר מידת חשיבות גבוהה או נמוכה באופן מוחלט אלא באופן יחסי
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  לפי דרגת כיתה , תקן של ציוני סולם עמדות כלפי לימודי הגיאוגרפיהטיותוסממוצעים : 85 לוח
   )יב-יא-י יתלמיד(

  יכיתה ב יכיתה א יכיתה
 N ת"סממוצע N  ת"סממוצע N  ת"סממוצע 

 הנוגעות לנושאי עמדות
לימוד המבטאים תהליכי 

 למידה מורכבים
114 3.52 0.78 29 3.22 0.72 179 3.23 0.70 

עות לנושאי  הנוגעמדות
לימוד המבטאים תהליכי 

 למידה בסיסיים
114 4.04 0.76 29 3.83 0.74 179 3.76 0.75 

 הנוגעות לנושאי עמדות
 םיישולימוד הכוללים 

 והתנסות
110 3.93 0.94 29 3.61 0.82 178 3.65 0.95 

 0.59 3.45 179 0.60 3.45 29 0.63 3.73 114  כוללציון
  

   לפי פיקוח,קן של ציוני סולם עמדות כלפי לימודי הגיאוגרפיה תוסטיותממוצעים : 86 לוח
  )יב-יא- יתלמידי(

 דתי-ממלכתי חינוך ממלכתי חינוך
 N ת"ס ממוצע N ת"ס ממוצע 

 הנוגעות לנושאי לימוד המבטאים עמדות
 0.68 3.23 49 0.69 3.25 198 תהליכי למידה מורכבים

 הנוגעות לנושאי לימוד המבטאים עמדות
 0.72 3.75 49 0.73 3.77 198 י למידה בסיסייםתהליכ

 הנוגעות לנושאי לימוד הכוללים עמדות
 1.10 3.59 49 0.89 3.62 194 ישום והתנסות

 0.58 3.42 49 0.56 3.45 198  כוללציון
 חינוך ערבי חינוך יהודי

 N ת"ס ממוצע N ת"ס ממוצע 
 הנוגעות לנושאי לימוד המבטאים עמדות

 0.86 3.62 75 0.68 3.25 247  מורכביםתהליכי למידה

 הנוגעות לנושאי לימוד המבטאים עמדות
 0.79 4.20 75 0.73 3.77 247 תהליכי למידה בסיסיים

 הנוגעות לנושאי לימוד הכוללים עמדות
 0.86 4.17 74 0.93 3.62 243 ישום והתנסות

 0.68 3.87 75 0.56 3.45 247  כוללציון
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   , תקן של ציוני סולם עמדות כלפי לימודי הגיאוגרפיהיותוסטממוצעים : 87 לוח
  )יב-יא-תלמידי י ( מוצאארץ לפי

  יליד הארץאינו  הארץיליד
 N ת"ס ממוצע N ת"ס ממוצע 

 הנוגעות לנושאי לימוד המבטאים עמדות
 0.69 3.18 50 0.75 3.36 272 תהליכי למידה מורכבים

 הנוגעות לנושאי לימוד המבטאים עמדות
 0.76 3.58 50 0.75 3.92 272 הליכי למידה בסיסייםת

 הנוגעות לנושאי לימוד הכוללים עמדות
 0.86 3.50 49 0.95 3.79 268 ישום והתנסות

 0.60 3.34 50 0.61 3.59 272  כוללציון
  

  
  )יב-יא-יתלמידי  ( כלפי לימודי הגיאוגרפיהעמדות תלמידים :88 לוח

 

 לא כלל
 חשוב

)1( 

 חשוב
במידה 

 טהמע
)2( 

 חשוב
במידה 
 בינונית

)3( 

 חשוב
במידה 
 רבה

)4( 

 חשוב
במידה 

רבה 
 מאוד

)5( 1+2 4+5 N ת"סממוצע 
יש ללמוד על הגיאוגרפיה של ארץ 

 0.98 4.25 321 81.0 5.3 52.7 28.3 13.7 2.2 3.1 ישראל

 של המזרח הגיאוגרפיה על ללמודיש 
 0.99 3.86 321 69.7 9.7 28.7 41.0 20.6 7.2 2.5 התיכון

 המדעיים של ההיבטים על ללמודיש 
, גיאולוגיה, אקלים(הגיאוגרפיה 

 )גיאומורפולוגיה
6.6 13.8 31.1 29.9 18.6 20.4 48.4 318 3.40 1.13 

יש ללמוד על ההיבטים החברתיים 
חברות במקומות  (הגיאוגרפיה של

 )שונים בעולם
4.1 11.9 31.9 33.3 18.8 15.9 52.1 320 3.51 1.05 

 התרבותיים ההיבטים על ללמודיש 
תרבויות במקומות (של הגיאוגרפיה 
 )שונים בעולם

5.0 15.1 29.3 32.9 17.7 20.2 50.6 317 3.43 1.10 

 מושגי היסוד של שפת את ללמודיש 
 1.23 3.47 320 51.2 23.1 26.2 25.0 25.6 16.3 6.9 הגיאוגרפיה

 גיאוגרפיים נושאים על ללמודיש 
 1.22 3.62 317 59.0 18.6 28.7 30.3 22.4 11.0 7.6 אקטואליים

 של הפילוסופיה על ללמודיש 
מחשבות על קשרים בין (הגיאוגרפיה 

 )מסעות ועוד ,מקומות ואנשים
17.8 24.7 23.8 19.7 14.0 42.4 33.7 315 2.87 1.30 

יש ללמוד נושאים מתחום איכות 
 1.25 3.23 315 42.9 27.9 18.7 24.1 29.3 16.8 11.1 הסביבה

יש ללמוד על נושאים גיאוגרפיים 
 המאבקכמו (הקשורים לפוליטיקה 

 )על המים
10.8 18.7 22.5 25.5 22.5 29.4 48.0 316 3.30 1.30 

 1.06 4.28 317 80.2 9.1 59.7 20.5 10.7 6.6 2.5 צריך שיהיו סיורים לימודיים רבים
צריך לתת לתלמידים הזדמנות 
 1.39 3.34 314 46.9 30.3 30.0 16.9 22.9 17.5 12.7 להתנסות בעבודת חקר מעשית
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  )המשך (88לוח 

 

 לא כלל
 חשוב

)1( 

 חשוב
במידה 
 מעטה

)2( 

 חשוב
במידה 
 בינונית

)3( 

 חשוב
במידה 
 רבה

)4( 

 חשוב
במידה 

רבה 
 מאוד

)5( 1+2 4+5 N ת"סממוצע 
יש להתעדכן בהתפתחויות האחרונות 

 1.05 3.82 316 66.8 10.1 29.1 37.7 23.1 6.0 4.1 בתחום הגיאוגרפיה

יש לשלב אינטרנט בהוראת 
 1.32 3.61 314 59.8 21.7 33.1 26.7 18.5 11.5 10.2 הגיאוגרפיה

יש ללמוד גיאוגרפיה בשילוב עם 
 1.33 2.77 314 30.3 44.3 13.7 16.6 25.4 22.0 22.3 מקצועות אחרים

חשוב ללמוד גיאוגרפיה ך הכול בס
 1.07 3.94 316 69.3 9.5 38.0 31.3 21.2 6.0 3.5 בבית הספר

  

הציון המשולב הגבוה ביותר ( עולה כי העמדות החשובות ביותר בעיני רוב התלמידים 88מלוח 

הן שיש ללמוד על הגיאוגרפיה של " חשובה במידה רבה מאוד"ו" חשובה במידה רבה"לבחירה של 

בעיני פחות עמדות החשובות ה). 80%(ושישי להרבות בסיורים לימודיים ) 81%(ארץ ישראל 

ושיש )  מהתלמידים30%-כ(התלמידים הן שיש ללמוד גיאוגרפיה בשילוב עם מקצועות אחרים 

  ). מהתלמידים34%-כ(ללמוד על הפילוסופיה של הגיאוגרפיה 

  

  התלמידים לבין עמדותיהם בנוגע ללימודי הגיאוגרפיהכלל הקשר בין משתני הרקע של . 2.א

כלפי לימודי יהם לבין עמדות) ארץ מוצא, כיתה, פיקוח(ע של התלמידים הקשר בין משתני הרק

משתני העלה כי -ניתוח השונות הרב .MANOVA –משתני -הגיאוגרפיה נבדק באמצעות ניתוח רב

לומד התלמיד אליו משתייך בית הספר שבו שקיים קשר מובהק סטטיסטית בין סוג הפיקוח 

לבין העמדות שהתלמיד נוקט בנוגע ) החינוך הערבי, החינוך הממלכתי דתי, החינוך הממלכתי(

גודל האפקט של  ;Wilks’ Lambda = .896, F(3,313) = 12.108, p < .01 ,ללימודי הגיאוגרפיה

 בעמדות התלמידים בנוגע לנושאי לימוד המבטאים לשוני זה מתייחס הבדל. ²η= 0.4הבדל זה 

בבדיקת . לימוד הכוללים יישום והתנסותבסיסיים ובנוגע לנושאי , תהליכי למידה מורכבים

 נמצא כי שונות זו נובעת מכך שתלמידים הלומדים בחינוך (Scheffé)קונטרסטים על פי שפה 

הערבי ייחסו חשיבות רבה יותר לעמדות שצידדו בלימוד נושאים המבטאים תהליכי למידה 

סית לחשיבות שייחסו יח, מורכבים ובסיסיים ובעמדות שצידדו בלימוד הכולל יישום והתנסות

  . דתי-לעמדות אלה תלמידים הלומדים בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי

  

ובהק סטטיסטית בין דרגת מ רקש כאורהלמשתני העלה כי נמצא -ח השונות הרבניתו, מלבד זאת

 ’Wilks, לבין עמדותיו לגבי לימודי הגיאוגרפיה) יא או יב, י(אליה משתייך שהתלמיד הכיתה 

Lambda = .949, F(6,624) = 2.764, p < .01, אלא שקשר זה אינו תקף בשל הפער בין מספר 

)  תלמידי כיתות יב178- תלמידי כיתות יא ו29, י תלמידי כיתות 110(העונים המושווים זה לזה 

  .לפחות" בינוני"על ידי גודל אפקט " מפוצה"אשר אינו 
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ובהק סטטיסטית בין ארץ המוצא מ רקש כאורהל העלה כי נמצא  גםח השונות הרב משתניניתו

  ,Wilks’ Lambda = .972, F(3,313) = 3.010 ,של התלמיד לבין עמדותיו לגבי לימודי הגיאוגרפיה

p < .05 , ילידי 268(אלא שקשר זה אינו תקף בשל הפער בין מספר העונים המושווים זה לזה 

  . לפחות" בינוני"  גודל אפקט על ידי" מפוצה"אשר אינו )  שאינם ילידי הארץ49 -הארץ ו

  
  יב-יא תלמידיל מורים בין השוואה – הוראת הגיאוגרפיה מטרות השגת. ב

 המקצוע  הוראת להשגת מטרותבנוגעיב התבקשו לחוות את דעתם -  כיתות יאותלמידי מורים

 נערכה באמצעות ההשוואה.  הערכיםמתחום ולמטרות  הגיאוגרפי הידעמתחוםשסווגו למטרות 

   ).30-משתמשים כאשר מספר התצפיות קטן מזה במבחן ( Cohen's d  הממוצעים ומבחן tמבחן 

  

 בכלל התלמידים לממוצע ציוני המורים ציוני מופיעה השוואה בין ממוצע להלן 92-89 בלוחות

  . ולפי פיקוחהמדגם

  
   ,יב-יא ותלמידי השוואה בין מורים – וראת הגיאוגרפיההשגת מטרות ה: 89 לוח

  t)  מבחן( דגםבכלל המ

 
  הפריטתוכן

 ממוצע
 מורים

 סטיית
 תקן

 ממוצע
תלמידים

 סטיית
 תקן

 
t 

 
df 

 ממוצע ציוני התלמידיםמ בהם ממוצע ציוני המורים גבוה פריטים 

 והבנה של תהליכי שינוי במרחב זיהוי
 273** -3.07 0.91 3.43 0.79 3.74 הגיאוגרפי

 מיומנויות הרלוונטיות לתחום פיתוח
,  שוניםממקורותהפקת הידע (רפיה הגיאוג

 )איסוף נתונים גולמיים וניתוחם ועוד
3.75 0.93 3.39 1.20 2.79-** 259 

, דפוסים, תכונות( תופעות במרחב הבנת
 251 *-2.60 0.99 3.51 0.71 3.78 ומשמעותן) מאפיינים

,  והכרה בשונות המרחבית של מקומותהבנה
 273**-2.88 0.98 3.40 0.85 3.72 נות זוובשורשי שו, ונופיםסביבות , אזורים

  בהם לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצותפריטים

 מעורבות פעילה בסביבה הקרובה עידוד
 267 -0.56 1.16 2.89 1.14 2.97 והרחוקה

 273 -0.49 1.15 3.35 1.04 3.42  והשפעתו על הלוקאליהגלובאלי לממד מודעות

: כתיתמער- ראייה וחשיבה מרחביתפיתוח
 255  -0.54 1.07 3.24 0.85 3.30  של מצבים מורכביםהבנה

 הקשר ותחושת השייכות לארץ ישראל חיזוק
 254  -1.95 1.32 3.15 1.06 3.43 ולעם ישראל

תרבותית ופיתוח -חברתית לשונות מודעות
 242  -0.95 1.28 3.24 0.88 3.36 כבוד לאחר

 לסביבתם המודעות לאחריות הפרטים טיפוח
 262  1.39 1.19 3.53 0.99 3.35 פיזית והאנושית הקרובה והרחוקהה
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  הפריטתוכן

 ממוצע
 מורים

 סטיית
 תקן

 ממוצע
תלמידים

 סטיית
 תקן

 
t 

 
df 

       השוואה לפי גורמים

 283 **-2.93 0.76 3.39 0.62 3.63  מתחום הידע הגיאוגרפי מטרות

 266 -0.59 0.97 3.21 0.79 3.27 מתחום הערכים מטרות

 264 *-2.14 0.75 3.31 0.59 3.49  מטרות הוראת הגיאוגרפיההשגת

* p < .05     * * p < .01  
  

 והבנה זיהוי:  עולה כי מורים מקנים חשיבות גבוהה יותר מתלמידים למרבית המטרות89מלוח 

הפקת (לתחום הגיאוגרפיה  מיומנויות הרלוונטיות פיתוח, של תהליכי שינוי במרחב הגיאוגרפי

, תכונות( תופעות במרחב  הבנת,)איסוף נתונים גולמיים וניתוחם ועוד,  שוניםממקורותידע 

סביבות , אזורים,  והכרה בשונות המרחבית של מקומות הבנה,ומשמעותן) מאפיינים, דפוסים

  .מידיםבשאר הפריטים לא נמצא הבדל מובהק בין מורים לתל. ובשורשי שונות זו, ונופים

  

  יב -יא השוואה בין מורים ותלמידי – וראת הגיאוגרפיההשגת מטרות ה: 90 לוח

  t)מבחן (בחינוך הממלכתי 

 
  הפריטתוכן

 ממוצע
 מורים

 סטיית
 תקן

 ממוצע
תלמידים

 סטיית
 תקן

 
t 

 
df 

  גבוה ממוצע ציוני התלמידיםהמורים בהם ממוצע ציוני פריטים

) מאפיינים, יםדפוס, תכונות( תופעות במרחב הבנת
 175  **3.13 0.92 3.48 0.70 3.85 ומשמעותן

 184 ** 3.17 0.86 3.43 0.73 3.79 הגיאוגרפי והבנה של תהליכי שינוי במרחב זיהוי

, אזורים, מקומות והכרה בשונות המרחבית של הבנה 3.72 0.87 3.40 0.97 *-2.40 191
 ובשורשי שונות זו, סביבות ונופים

הפקת  (הגיאוגרפיה מיומנויות הרלוונטיות לתחום פיתוח 3.84 0.95 3.24 1.12 **-4.05 182
 )איסוף נתונים גולמיים וניתוחם ועוד, ידע ממקורות שונים

  בין הקבוצות בהם לא נמצא הבדל מובהקפריטים    

  הגלובאלי והשפעתו על הלוקאלילממד מודעות 3.54 1.04 3.34 1.11 -1.28 187

הבנה של מצבים : מערכתית- ראייה וחשיבה מרחביתפיתוח 3.32 0.89 3.10 1.05 -1.57 188
 מורכבים

 והרחוקה מעורבות פעילה בסביבה הקרובה עידוד 2.88 1.12 2.69 1.10 -1.16 181

 תרבותית ופיתוח כבוד לאחר- חברתיתלשונות מודעות 3.30 0.87 3.05 1.25  -1.57 164

 הפיזית לסביבתם המודעות לאחריות הפרטים וחטיפ 3.26 1.00 3.43 1.20 1.05 176
 והאנושית הקרובה והרחוקה

  ולעם ישראלישראל הקשר ותחושת השייכות לארץ חיזוק 3.44 1.08 3.09 1.32 -1.96  182
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df 

 
t 

סטיית 
 תקן

ממוצע 
תלמידים

סטיית 
 תקן

 ממוצע
   הפריטתוכן מורים

 השוואה לפי גורמים      

   מתחום הידע הגיאוגרפי מטרות 3.69 0.62 3.33 0.71 **-3.79 196

  מתחום הערכיםמטרות 3.21 0.80 3.08 0.97 -1.01 194

  מטרות הוראת הגיאוגרפיההשגת 3.50 0.59 3.23 0.71 **-2.88 196

p < .05 *       * * p < .01  
  

 הבנת: צע ציוני התלמידים הם עולה כי הפריטים בהם ממוצע ציוני המורים גבוה ממו90מלוח 

  והבנה של תהליכי שינוי במרחבזיהוי, ומשמעותן) מאפיינים, דפוסים, תכונות(תופעות במרחב 

ובשורשי שונות , סביבות ונופים, אזורים, מקומות והכרה בשונות המרחבית של הבנה הגיאוגרפי

איסוף נתונים , ורות שוניםהפקת ידע ממק (הגיאוגרפיה מיומנויות הרלוונטיות לתחום פיתוח, זו

  . )גולמיים וניתוחם ועוד

  

  יב -יא השוואה בין מורים ותלמידי – וראת הגיאוגרפיההשגת מטרות ה: 91 לוח

   דתי -בחינוך הממלכתי

Cohen's 
D 

 סטיית
 תקן

 ממוצע
תלמידים

 סטיית
 תקן

 ממוצע
 מורים

 
  הפריטתוכן

ייכות לארץ ישראל ולעם  הקשר ותחושת השחיזוק 4.57 0.54 3.09 1.76 -1.29
 ישראל

  והבנה של תהליכי שינוי במרחב הגיאוגרפיזיהוי 3.67 0.52 2.92 1.26 -0.85

 של הבנה: מערכתית- ראייה וחשיבה מרחביתפיתוח 3.17 0.75 3.00 1.29 -0.16
 מצבים מורכבים

, אזורים,  והכרה בשונות המרחבית של מקומותהבנה 3.50 0.84 3.00 1.41 -0.44
 ובשורשי שונות זו, ונופיםביבות ס

 המודעות לאחריות הפרטים לסביבתם הפיזית טיפוח 3.50 1.05 3.15 1.46 -0.28
  והרחוקההקרובהוהאנושית 

) מאפיינים, דפוסים, תכונות( תופעות במרחב הבנת 3.71 0.49 3.31 1.44 -0.41
 ומשמעותן

 ביבה הקרובה והרחוקה מעורבות פעילה בסעידוד 2.14 1.07 2.50 1.57 -0.48

0.3- 1.48 3.23 0.79 3.57 
 מיומנויות הרלוונטיות לתחום הגיאוגרפיה פיתוח

איסוף נתונים גולמיים ,  שוניםממקורותהפקת ידע (
 )וניתוחם ועוד

  כבוד לאחרופיתוחתרבותית - לשונות חברתיתמודעות 3.17 0.75 3.08 1.66 -0.07

 הלוקאלי לממד הגלובאלי והשפעתו על מודעות 3.00 0.58 2.85 1.41 -0.15
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Cohen's 
D 

 סטיית
 תקן

 ממוצע
תלמידים

 סטיית
 תקן

 ממוצע
 מורים

 
  הפריטתוכן

 השוואה לפי גורמים     

 מתחום הידע הגיאוגרפי מטרות 3.43 0.50 3.07 1.21 -0.42

  מתחום הערכיםמטרות 3.62 0.64 2.98 1.35 -0.65

  מטרות הוראת הגיאוגרפיההשגת 3.50 0.53 3.02 1.17 -0.56

  

 עולה כי בחינוך הממלכתי דתי מורים מייחסים חשיבות רבה יותר מתלמידים לחיזוק 91מלוח 

  . יש לסייג ממצא זה במספר התצפיות הנמוך. תחושת השייכות לארץ ישראל ולעם ישראל

  

  יב -יאתלמידי ל השוואה בין מורים – וראת הגיאוגרפיההשגת מטרות ה: 92 לוח
   t)מבחן ( בחינוך הערבי

 
df 

 
t 

 סטיית
 תקן

 ממוצע
תלמידים

 סטיית
 תקן

 ממוצע
 מורים

 
  הפריטתוכן

 ממוצע ציוני המוריםמ בהם ממוצע ציוני התלמידים גבוה פריטים

הבנה של מצבים : מערכתית- ראייה וחשיבה מרחביתפיתוח 3.26 0.75 3.72 0.92 *2.20 64
 מורכבים

  בין הקבוצותבהם לא נמצא הבדל מובהק פריטים

 ומשמעותן) מאפיינים, דפוסים, תכונות( תופעות במרחב הבנת 3.59 0.74 3.69 1.00 0.46 64

 הגיאוגרפי והבנה של תהליכי שינוי במרחב זיהוי 3.60 0.98 3.63 0.83 0.11 65

סביבות , אזורים, מקומות והכרה בשונות המרחבית של הבנה 3.74 0.82 3.52 0.85 -1.10 64
 ובשורשי שונות זו, ונופים

 הפיזית לסביבתם המודעות לאחריות הפרטים טיפוח 3.57 0.92 3.97 0.90 1.79 65
 והאנושית הקרובה והרחוקה

  ולעם ישראלישראל הקשר ותחושת השייכות לארץ חיזוק 3.18 0.95 3.31 1.20 0.49 63

 והרחוקהות פעילה בסביבה הקרובה  מעורבעידוד 3.20 1.21 3.59 0.84 1.56 61

  הגלובלי והשפעתו על הלוקלילממד מודעות 3.15 1.05 3.59 1.13 1.66 64

הפקת ידע  (הגיאוגרפיה מיומנויות הרלוונטיות לתחום פיתוח 3.49 0.85 3.88 1.21 1.53 65
 )איסוף נתונים גולמיים וניתוחם ועוד, ממקורות שונים

 תרבותית ופיתוח כבוד לאחר- חברתיתלשונות מודעות 3.61 0.90 3.87 1.02 1.10 62

 השוואה לפי גורמים

 מטרות מתחום הידע הגיאוגרפי 3.48 0.80 3.67 0.63 1.22 65

 מטרות מתחום  הערכים 3.39 0.8 3.68 0.64 1.66 65

 השגת מטרות הוראת הגיאוגרפיה 3.45 0.63 3.68 0.52 1.61 65

p < .05 *       * * p < .01 
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 ראייה פיתוחתלמידים מייחסים חשיבות רבה יותר ממורים ל,  עולה כי בחינוך הערבי92מלוח 

  .מערכתית-וחשיבה מרחבית

  

  מבחר השוואות מן השאלות הפתוחות. ג

  
  , השוואה בין תלמידי י: בלימודי הגיאוגרפיהעיקריים היבטים אהובים : 93ח לו

  יב ומורים-תלמידי יא

חוז מתוך א
    יחותשכ  העונים

  N = 152  תלמידי י  –בלימודי הגיאוגרפיה עיקריים ים אהובים טבהי    

50.0  76  

, ונדמנטליזםפ: ישראל במזרח התיכון/ של המזרח התיכוןגיאוגרפיה
, ת"המים במזה, נפט, ת"דמוגרפיה של המזה, ת"גיאופוליטיקה של המזה

 תפרוסת, ת"אקלים במזה, ת"במזה חברה, טורקיה, ת"כלכלה במזה
חקירה , ת"מבנה הערים במזה, ת"גידול טבעי במזה, ת"אוכלוסין במזה
  מצרים, כלכלת מצרים היום ובעבר, ת"של ארץ במזה

46.7  71  
המורה מלמד , הסברים טובים ומעמיקים: הביעות רצון מן המורש

  דרך ההוראה גורמת לי ללמוד יותר,מצוין

  רטים ודיונים עליהםס  54  35.5

11.2  17  
מדינות מתפתחות ומדינות , לי ארץ ספציפייםחב:  חבליתגיאוגרפיה
  מפותחות 

13.8  21  
, ניצול ילדים, אמריקניזציה, אקטואליה, לובליזציה ג:שא אחרנו

  גיאוגרפיה אנושית 

  N = 129  יב-תלמידי יא –בלימודי הגיאוגרפיה עיקריים היבטים אהובים     

 52.7  68  

מדינות מתפתחות , אזורים, םי ארץ ספציפייחבל:  חבליתגיאוגרפיה
כלכלת , תעשייתית-ב הבתר"ארה, ב"ארה,עולם שלישי, ות מפותחותינומד
  מערב אירופה, ב"אזורים בארה, ב"אקלים ארה,ב"ארה

51.2  66  
חברת , בנצרת" עלית"פעל מ, חיפה: הוזכרו(לים וסיורים גיאוגרפים ויט

  )הנגב, חשמל

41.9  54  
כולם , המורה מהנה, טובה מאדרה מעבירה את החומר בצורה ומה

  לימוד פרונטאלי, שאלות המורה, הסברים של המורה, מבינים את החומר

19.4  25  
, כלכלת ישראל, ישובים, אוכלוסייה, גרפיהדמו:  של ארץ ישראלגיאוגרפיה

  תושבים בארץ ישראל, יחידות נוף בארץ ישראל, תחבורה בארץ ישראל

, תעשייה עתירת ידע, תעשייה, תחבורה, לה כלכ: כלכליתגיאוגרפיה  21  16.3
  מקורות אנרגיה

פני ( טבעית גיאוגרפיה: גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה,  פיזיתגיאוגרפיה  18  14
  מחצבים, רעידות אדמה, הרי געש, )השטח

  N = 129  מורים   –  בלימודי הגיאוגרפיהאהובים עיקרייםהיבטים     

38.0  49  
, ארץ ישראל, המזרח התיכון: רוזכהו(גרת מעניינת ומאת, ית טובה נתכה

  )ןיאנס, עולם שלישי

42.6  55  
  , כוןתי הרחהמזו ארץ ישראל: צוינו(טית לתלמידים נלוור יתנתכה

  )תינושא גיאוגרפיה

  מאפשרת קישורים אקטואליים, ית אקטואלית ומעודכנתנתכה  39  30.2

  עולמי, יקוממ ,בינתחומי, ידע רחב קנהמ יתנתכה  31  24.0



 לקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה
 

 

128

)המשך (93לוח       

אחוז מתוך 
  העונים

  שכיחות
  

  )עיסוק בדילמות ערכיות, קשר לארץ, השונה קבלת: צוינו (תרכיע יתנתכה  20  15.5

  תנגוומ יתנתכה  19  14.7

  מאפשרת צירופים ייחודיים,  היטב ואינטגרטיביתהנויב יתנתכה  15  11.6

  ות במרחביים והשפעללובג ת הבנת תהליכיםראפשמ יתנתכה  15  11.6

  ית נגישה לקבוצות תלמידים השונים ביכולתםנתכה  14  10.9

10.1  13  
ומיומנויות ) כגון עבודה עם מפה(מיומנויות גיאוגרפיות  קנהמ יתנתכה

  כלליות

  ת בחירה רחבהראפשמ תינתכה  13  10.1

  

 עולה כי ההיבטים האהובים העיקריים בלימודי הגיאוגרפיה הם נושאים מתחום 93מלוח 

 53%-נושאים מתחום הגיאוגרפיה החבלית וכ)  מתלמידי י50%- כ(יאוגרפיה של המזרח התיכון הג

  ). מהמורים38%-כ(והיותה של התכנית מעניינת ומאתגרת ) יב- מתלמידי יא

  

  יב ומורים -תלמידי יאהשוואה בין : במגמת גיאוגרפיהעיקריים בחירה שיקולי : 94 לוח

אחוז מתוך 
  העונים

  ותשכיח
  

 N = 127 יב-יא תלמידי – במגמת גיאוגרפיהעיקריים לי בחירה ושיק    
  מלהיב אותי, ין אותיניוע שמעניין אותי או שחשבתי שיעצקמ  46  36.2

  ב ומעריך את המקצועהוא  31  24.4

  אני קולט את המקצוע מהר,  ללמידה ביחס למקצועות אחריםקל  24  18.9

15.0  19  
 נסגרה עקב מחסור  המגמה שבחרתי-בחרתי באופן ישיר אל

  ר לומדים גיאוגרפיה"במב, בתלמידים ונאלצתי לבחור גיאוגרפיה

12.6  16  
לא , קיבלתי המלצה, עזבתי את המגמה הקודמת: בות אישיותיסנ

  היה מגוון רחב לכן בחרתי כך

  במגמה משקיעים בך, אווירה טובה, רהומה  13  10.2

 N = 139 ים  מור– שיקולי בחירה עיקריים במגמת גיאוגרפיה  
  קל ועמקצ ל שיו דימלגיאוגרפיה  69  49.6

   ההוראהשאיבנוניין  מגלים עהתלמידים  64  46.0

  הבגרותנת  בבחי הצלחה גבוהשיעור  29  20.9

   ההוראהאיכות  21  15.1

  

 ציפייה לעניין  הוא עולה כי שיקול הבחירה העיקרי במגמת גיאוגרפיה לדעת התלמידים94מלוח 

 דימויו הקל של המקצוע ואושיקול הבחינה העיקרי לדעת המורים ה)  המגמה מתלמידי36%-כ(

  ). מהמורים50%-כ(
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  :  בלימודי הגיאוגרפיה עיקרייםאהובים-היבטים בלתי: 95ח לו
  ומורים , יב-יא, תלמידי יהשוואה בין 

אחוז מתוך 
  העונים

 שכיחות
  

  N = 96 י  ידי  תלמ– בלימודי הגיאוגרפיהעיקריים אהובים -בטים בלתיהי    

35.4  34  

 : ישראל במזרח התיכון/ של המזרח התיכוןגיאוגרפיה
, ת"כלכלה של המזה, ת"המים במזה, ת"נפט במזה,יאופוליטיקהג

קולוניאליזם , לימוד על ארצות ערב, ת"טופוגרפיה של המזה, טורקיה
  נושאים פוליטיים, ת"במזה

  ין פעילות חוץ וחבלא  27  28.1

14.6  14  
הרבה , הרבה חזרות, יד מלומדים בצורה שטחית ופשטנית מנושאיםה

  הרצאות

  העתקה מהלוח, כתבהה  13  13.5

 N = 101יב  - יא תלמידי – ים בלתי אהובים בלימודי הגיאוגרפיהיבטה  

26.7  27  
, ב"ארה, נות מתפתחות ומדינות מפותחותמדי:  חבליתגיאוגרפיה

  מערב אירופה, ב"ל ארהשכבות גיאולוגיות ש, תעשייתית-ב הבתר"ארה

25.7  26  
, תעשייה, מסחר, חקלאות, תחבורה, להכלכ:  כלכליתגיאוגרפיה
  חקלאות בעולם השלישי, חומרי גלם ומיקום תעשיות, תעסוקה

13.9  14  
, אוכלוסייה, תפרוסת אוכלוסין, רה הגי: של ארץ ישראלגיאוגרפיה
  ישובים

  בהתכה  12  11.9

  ת חוץט סיורים ופעולומיעו  11  10.9

     N = 85   מורים–  בלימודי הגיאוגרפיה)טעוני שיפור(בלתי אהובים ם ייבטה

23.5  20  
: הוזכרו( בתלמידים בהתייחס לתכנים ןנייענית אינה מעוררת כתוה

) אנסין, גיאופוליטיקה, ע היסטורירק, ארץ ישראל, גיאוגרפיה עירונית
  ולרצף ההוראה

16.5  14  
מיומנויות : ישומיים של המקצועים  העמקה בהקניית היבטיהסרח

  ומיומנויות חקר בנושאים גיאוגרפיים) כמו שימוש במפה(גיאוגרפיות 

16.5  14  
נה אפשרית במסגרת השעות המוקצות איהוראתה , ית עמוסה מדינתכה

  להוראת המקצוע 

  )עולם שלישי: הודגש(ית מיושנת ולא רלוונטית נתכה  11  12.9

11.8  10  
חסרה זיקה בין נושאים שונים : עדר מיקוד ולכידותית סובלת מהנתכה

  וחסרה זיקה בין תת נושאים של אותו נושא

  

 עולה כי ההיבטים הבלתי אהובים בלימודי הגיאוגרפיה הם נושאי לימוד מתוך 95וח מל

נושאי לימוד מתוך גיאוגרפיה , )93השווה ללוח ;  מתלמידי י35%- כ ( של המזרח התיכוןגיאוגרפיה

-כ ( בקרב התלמידים וברצף ההוראההלימוד כניו עניין בתהעדרו) יב-  מתלמידי יא27%- כ(חבלית 

  ). מהמורים24%
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   ומוריםיב-יא, תלמידי י: הצעות לתוספת נושאי לימוד: 96ח לו

אחוז מתוך 
    שכיחות  העונים

  N = 99 תלמידים י  -עות לתוספת נושאי לימודהצ    

49.5  49  

אופי החיים , אזורים וגבולות, חקלאות, הטבע, שוביםי: ץ ישראלאר
. מעיינות בארץ, העיר שלנו, רמת הגולן, תעשיה, המגזר הערבי, בארץ

הסכסוך , לימוד מוחשי של הטבע בארץ באמצעות סיורים וטיולים
  ערבי -הישראלי

27.3  27  
מדינות , מדינות באפריקה, נות המזרח הרחוקידמ: ינות ואזוריםמד

, יבשת אירופה, אזור הקטבים, עיראק, ריתארצות הב, פרימיטיביות
  היסטוריה של מדינות 

17.2  17  
מבנה , היווצרות היבשות, הרי געש, עידות אדמהר:  פיזיתגיאוגרפיה
  יתמי-גיאוגרפיה תת, טופוגרפיה, גיאולוגיה, אסטרונומיה, כדור הארץ

10.1  10  
, לםאוכלוסייה בעו, ורח החיים בארצות שונותא:  אנושיתגיאוגרפיה

מחלות וטיפול בחולים בעולם ,סיבות לתמותה וילודה בכל יבשת
  ארכיאולוגיה , תרבויות בעולם, שמירה על איכות הסביבה, המתפתח

 N = 67יב - תלמידים יא-ת לתוספת נושאי לימודהצעו    

46.3  31  
, לוחות יבשתיים, הרי געש, יינוגרפיהאוק:  פיזיתגיאוגרפיה

אסונות  ,איים בעולם, אוצרות טבע, לםימים בעו, מורפולוגיהאוגי
  החלל החיצון, אסטרונומיה, ימית-גיאוגרפיה תת, טבע

31.3  21  
הכלכלה , יינים דמוגרפים של תושבי המדינהמאפ: ישראלארץ 

  הנגב,החרמון, מישור החוף , המים בישראל, במדינת ישראל כיום

14.9  10  
תוניס , פוניתאפריקה הצ, ברזיל, ם אמריקהדרו: ות ואזוריםמדינ
  אוסטרליה, אירופה, האזור הטרופי, ארצות אירופה,רוסיה, יריה'ואלג

11.9  8  
שמירה על איכות , דתות, יות שונות ומנהגיםתרבו:  אנושיתגיאוגרפיה
  כלכלה בעולם, הסביבה

 N = 59   מורים –  לתוספת נושאי לימודתצעוה    
  ת הסביבהויכא  20  33.9

16.9  10  
מזרח  ,יפן ,סין ,מזרח אסיה, מריקה הדרומיתא: ת מדינותפוסת

מדינות , פקיסטן ואפגניסטן, צפון אפריקה ,שעברלמ "ברה, אפריקה
  מדינות המפרץ ,לישיהשבעולם 

13.6  8  
יחסים , )שימושי קרקע, הרפיגדמו(ליקטים גיאוגרפיים פונק

  גיאופוליטיקה, בינלאומיים ומשברים ביחסים

10.2  6  
ניתוח אירועים מהעולם בהקשר , ואליהחשיפה לאקט: אליהוקטא

  הגיאוגרפי

 

 הם בתחום התוכן של ארץ תעולה כי תוספת נושאי הלימוד המוצעים לתכנית הקיימ 96וח מל

ובתחום ) יב- מתלמידי יא46%-כ(בתחום הגיאוגרפיה הפיזית  –)  מתלמידי י50%- כ(ישראל 

  ). מהמורים34%-כ (איכות הסביבה
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יב- יא לתלמידי יתלמידי השוואה בין :  בלימודי הגיאוגרפיהשאלות ערכיות: 97ח לו  

אחוז מתוך 
   שכיחות  העונים

 N = 50 תלמידי י  –שאלות ערכיות בלימודי הגיאוגרפיה     

  אלות מוסריות כלכליותש  9  18.0

  עמדות ופערים חברתייםמ  7  14.0

  אלות ציוניות ופוליטיותש  6  12.0

  ? שותק כיצד העולם-עב בעולםר  5  10.0

  יכות הסביבה א  4  8.0

  יצול אוכלוסיות העולם השלישינ  3  6.0

  כויות אדםז  3  6.0

  חזק את ערך אהבת הארץמ  2  4.0

  לחמותמ  2  4.0

  אלות אקטואליות של יחסים בין מדינותש  2  4.0

  לשוויון בין בני אדם אלות בנוגעש  2  4.0

  זנות, פייה מיניתכ  2  4.0

  ? מוסרי-י ענקגיעה ברכוש תאגידפ  1  2.0

   העשירים עשירים מאוד והעניים עניים מאוד- המפרץ הפרסיתמצב בארצוה  1  2.0

  עיית המים בישראלב  1  2.0

  רידה מהארץי  1  2.0

  ב כיוםצש תלמידים שלא רוצים ללמוד על מדינות ערב בשל המי  1  2.0

  יחסים בין המדינות השונותה  1  2.0

  טליסטיותויות אדם במדינות פונדמנכז  1  2.0

  )הזדמנות שווה להשכלה(בורות במזרח התיכון ה  1  2.0

 N=35יב  - יא תלמידי–ערכיות בלימודי הגיאוגרפיה אלות ש

  ת"ם וחלוקתם במזהימה  10  28.6

  ות הסביבהכיא  10  28.6

17.1  6  
כיצד נוצר ההבדל המשמעותי בין , ס בין המדינות המפותחות למתפתחותחיה

  העולם המפותח למתפתח

  לות ושטחי מדינת ישראלובג  4  11.4

  קת האדמות בישראלולח  4  11.4

  ת הארץבהא  3  8.6

  וד הגלילהיי  3  8.6

  י בעולםנוע  2  5.7

  ים בין יהודים לערביםרעפ  2  5.7

  ית זיהום האוויר בארץיעב  2  5.7

  עות למצב הטבעדומ  2  5.7
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)המשך (97לוח   
אחוז מתוך 
   שכיחות  העונים

  ישוןום הקהיז  1  2.9

  מי שלוםכסה  1  2.9

  ים בין מדינותסחי  1  2.9

  ירה בעולםגהה  1  2.9

  ערבים-י יהודיםסחי  1  2.9

  

תלמידי י מתעניינים בעיקר , לות ערכיות שמעוררים לימודי המקצוע בזיקה לשאעולה כי 97וח מל

 יב מתעניינים בנושא הספציפי של-ותלמידי יא)  מתוכם18%-כ(כלכליות -בשאלות מוסריות

  ).מהם 29%-כ (ת"חלוקת המים במזה

  

  יב -יא, תלמידי יהשוואה בין :לות ערכיות שעלו מלימודי הגיאוגרפיהאהתמודדות עם ש: 98ח לו

וז מתוך אח
    כיחותש  העונים

  N = 38   י תלמידי – מודדות עם שאלות ערכיותהת    

34.2  13  
, גותועבודה בז, הרצאות,סרטים, המחיש את הדילמות הערכיות באמצעות דיונים בנושאל

  ספרים מעבר לחומר הלימוד 

  חקור באופן מעמיק את הנושאים הקשורים לשאלות הערכיות והבנת מהותם ומקורםל  9  23.7

  להיות מעורב ופעיל חברתית , להתמודד, פתרון הבעיותלהציע דרכים ל  7  18.4

  נסות להבין את כל הצדדים המעורבים בקונפליקטים ערכייםל  3  7.9

10.5  4  
, אין דרך להתמודדות, שכל אחד יחיה עם דעותיו,לא לפתוח לדיון את הנושא: התרחקל

  שאלות פילוסופיות שאין עליהן מענה

  להסתמך על המורה, שאול את המורה לגיאוגרפיה וללמוד מתשובותיול  3  7.9

  שהמורה לא יכפה את דעתו, למוד את הפרטים ולגבש דעה באופן עצמאיל  3  7.9

  ערכיות לפתח מודעות לדילמות, יק לקחים לפעילות בעתידהפל  2  5.3

  N = 31  יב- תלמידי יא–מודדות עם שאלות ערכיותהת    

29.0  9  
להסתכל על הדברים ממבט רחב , ספר אחרים-יים דו שיח עם מורים ותלמידים מבתילק

  להתייעץ עם אחרים, ומכיוונים שונים

25.8  8  
להסתכל על הדברים ממבט רחב , אלות שעל הפרקלהבין את הש, וד את הנושא היטבללמ

  .ולכיוונים שונים

19.4  6  
להסביר בצורה ,  הערכיות באמצעות צפייה בסרטים הקשורים לנושאותחיש את הדילממהל

  המלצות על ספרים, הרצאות, שהכי נגישה לתלמידים

  לקיים יותר דיונים, סיף שיעורי גיאוגרפיהוהל  3  9.7

  רויקטים של איכות הסביבהבפלהיות מעורבים , נציגים מתחום איכות הסביבהס "מין לביזהל  3  9.7

  לא ללמוד לא ללמוד גיאוגרפיה,  לא תפקידי-זה תפקיד המדענים,  דרך להתמודדןיא  3  9.7

  להתחיל לבצע את הפתרונות הקיימים, ות פעיליםיהל  2  6.5  

6.5  2  
צריכים . זה גן עדן וזה מושך להיות שםל "ביר שאין מקום כמו ישראל כי מראים לנו שחוסהל

  להפוך אותנו לציונים

  ות לעולם שיעשה משהונפל  1  3.2

  לקרוא תגר על המורה, תש דעה עצמאיבגל  1  3.2
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יש להתמודד עם דילמות ערכיות המתעוררות בזיקה  תלמידי י סבורים כי עולה כי 98וח מל

 קוריקולארית-נות כיתתית ופעילות חוץבאמצעות המחשת הדילמות התדיי, לשיעורי גיאוגרפיה

שיח עם מורים ותלמידים -סבורים כי נכון לקיים בהקשר זה דויב -  תלמידי יא.) מתוכם34%-כ(

  ). מהם29%-כ (מבתי ספר אחרים ולרכוש פרספקטיבה רחבה על הנושאים הערכיים

  
   ביקורים בבתי ספר: יי רביעלכ
   
פר פעילים בתחום ר כבתי ס"ומלצו על ידי המפמ בשמונה בתי ספר שהונרקבי המחקרת רגסמב

 יתד-יתכלוך המנפר בחיס ישה בתובשל,  בשלושה בתי ספר בחינוך הממלכתיונרקיב. גיאוגרפיהה

  10.ינוך הערביבחר ספשני בתי בו

  

 היקף ומה? )מגמה, גודל כיתות, היקף הוראה(יום בתחום הגיאוגרפיה בבית הספר כה נעשה מ

  ?)פעילות מחוץ לכיתה(פורמלית  הפעילות הלאהלימודים הפורמליים ו

י   בכיתההבוחמקצוע ינו ה הגיאוגרפיהע וצקמ) ר"לעיתים למעט כיתת מב(פר סה ב בתיורב

בהכוונת , ביניהן גיאוגרפיה, רה במגמותיח ביתשא נעיבמעבר לכיתה ). תיים עד שלוש בשבועעש(

או משולבת עם מקצועות , כיתה נפרדתת הגיאוגרפיה פועלת כמגמ.  יועצים ורכזי המגמות,מורים

ות צרא, ראלשארץ י: נושאי הלימוד). תיים במקצועשל ה אחתתיכבדרך כלל יש בין (נוספים 

אנשים , ש"ירושלים ויו, מרחבב םיבושי, אקלים, גיהולואגי, ןיסנא, ולוגיהמורפאויג, תיהבר

  .עבודה עם אטלס, גיאוגרפיה כלכלית, הפואיר, בגנהאזור , במרחב

  

, לגדוה שהמכת,  המלחיםמפעלי , תמנע, ןלומת הגר:  הנערכים במסגרת המגמהםיריוס יעדי

, )ליןופורטמלהתפתחות העיר (יפו -תל אביב, )חוכה תתחנ(חדרה , יפיםנט-ןעי, גוריון-ןב ףיצר

  – פהחי, )ד"ממחינוך (ג "נתב, )ד"ממחינוך  (6כביש מספר , נושא מים והתיישבות בגלילב רויס

   . )ד"ממחינוך (אזור התעשייה מל ונה

  

,  רטים על תופעות גיאוגרפיותס לשלמ, הארוהים נעשה שימוש בסרטים כאמצעי בר פרס בבתי

לשם  טנטרינש באומישי ספר צוין תב במספר". תילע"תעשיית השוקולד בו קהרחורח זהמ, הריגה

   .בניית אתר בנושא גיאוגרפיה ובניית מצגות, תובתכו איסוף חומר

  

  : ת לא פורמליתוליעפלת ואמגוד

גורים של התלמידים בתקופות מה רת עיודוא- עלהמחזת קטעים : גיאוגרפיה ותיאטרוןשילוב   • 

  . עירות בוריטיסח התפמת ודוקבנ ילוב סיוריםשב ,וריהטשונות לאורך ההיס

 גיאוגרפיה עירונית שנעשתה במועצה לארץ א אחת בנושדומישל יחידת ל הדובע": ופטוריע"   •

 ו ועיבוד נתוני,והפצתובנושא סביבה חיבור שאלון . )ד"חינוך ממ(ישראל יפה בתל אביב 

  . )ד"חינוך ממ(באמצעות תוכנת אקסל 

  .)חינוך ערבי(הוי סלעים זיעברים במעבדה לומהם שיעורי  • 

                                                      
  .הציטוטים הם מבתי ספר המשתייכים לחינוך הממלכתי, ם לא צוין אחרת א 10
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רים מוכשרים בתחומי ומ איתור – )חינוך ערבי( בחברה להגנת הטבע תרביעחלקה הקמת מ  • 

עריכת . ת עם משרד החינוךומלתת השיינב לשם , ההיסטוריה והארכיאולוגיה,ההגיאוגרפי

-ביקור בצריף בן (תורשמי לויטכולל , טיולים המדגישים את הקשר הרגשי לארץ ישראל

  ). גוריון

  

  . ושם עקב מגבלות תקציב ושעות מינואיש םיידוחיים יקטיפרו זוםייינו רצון לצ םירב מורים

  

 הגיאוגרפיה דומיננטית המכ עד? םירחאימוד הגיאוגרפיה עם מקצועות שתלב למ ןפה אוזיאב

    ? להוראת המקצוע בית הספרי גישתהמ? אלה בשילובים

 תיפלינאריצדיס-רינטא הר אינפסההמרואיינים כי גישת בית ו ספר הבהירה יבתמ לקחב

הגיאוגרפיה מקצוע , תאז עם. םירחאשילוב מתוכנן או מכוון עם מקצועות ן אין ולכ, מובהקת

, יהדות, גון היסטוריהכ םיבר תועוצקמלרלוונטי הוא ולכן , ותחומי מטבע- מוגדר על ידם כרב

 יוןסכמו כן נעשה ני.  ופיזיקהיהגולובי, הימיכ, אקלים, לוגיהואיארכ, האיכות הסביב, אקטואליה

) טאורולוגמ, רכז קיבוץ, מתכנן ערים (עוי מקצשנאבאמצעות צירוף  ימושיילמקצוע פן נות להק

  .   לסיוריםפיםכשות

  

 ,מכוון בתחומי לימוד אחרים במשולבבהם מקצוע הגיאוגרפיה שנם בתי ספר שי, יחד עם זאת

) ישילם שלעו, אסונות טבע, יםמה קשמ (הילאוטקא, )ותם לאורך הדורלישורי(ך "נכגון ת

בבית ספר מקיף . )ד"חינוך ממ() ייםרוטסיהם יעוריאבהם התרחשו שם טחי שויפימ(סטוריה והי

) מאפיינים תיירותיים ודתות(עם תחומי התיירות משולב לימוד הגיאוגרפיה ) חינוך ערבי(שפרעם 

  ).ת היהדותודלות, שינואוהיסטורי , יזיפהיבט (ציונות ומולדת , לימודי מורשת

    

 ניפמ, "יסאותכה ל ביןמפי"ם תי לעיגיאוגרפיההות של יחומת-ינה שמאפיין הרביצ חתא מורה

מר שנושאי לימוד מסורתיים של הגיאוגרפיה אנ דעו. רבים מדיתחומים במקצוע שנכללים 

הלימודים בגיאוגרפיה עוסקת בעיקר  תין תכנכול, יםעדמכגון , תורחאהשתלבו בתכניות לימודים 

  .בגיאוגרפיה אנושית

  

  ?השמייועל הדרך לדים ימולת היל תכנעך תעד מה

 : הרחב הקיים בין נושאי הלימודהריחח הבווטוגיוון בתכנית יינו לטובה את הצ םיבר יםנייאורמ

  במסגרתפשראתמציינו לטובה כי ו כן מכו ,"חברתמ ו הואילאכול למצוא את הנושא י מורה כל"

, תילכלכגיאוגרפיה , שוויים יותר כמו דמוגרפיהכע ושאיםנ ללמד הוראת מקצוע הגיאוגרפיה

וין צ. רתום יייללכלנושאים  רבחתהלים שקל רים מציינומ. תולאומי-תעשיות וחברות רב

אודות -על ידע נרחב םישכור יםדימלתהששבתכנית כמו שהיא ניתן לשלב אקטואליה וכן 

ד סוהקניית מושגי י םהביני, ספציפיים בתכנית צוינו לטובה םיחלק. ולוכהמתרחש בעולם 

הוגדר ית יז פ גיאוגרפיהעםשית אנוהחיבור נושא הגיאוגרפיה , ףסונב. םימוחתההרלוונטית לכל 

ט כל עמכ. הערבי הובעה הערכה לכך שאותה תכנית נלמדת בשני המגזרים רזגבמ". ןיוצמ"כ

. סופר וןארנ  מאת"ןוכיתה של המזרח גיאוגרפיהת בורומת"ואיינים ציינו לטובה את הספר רמה
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 -לעם ללמד יבספר שחיי"שהוא  ןכו, "תויברעות יעבף גם תוק"  צוין לגבי הספר שהואתרבין הי

  . )ד"חינוך ממ( "ופי

  

ומהמחסור בספרים , ם הקיימיםירפסן מהוצרהנית נבעה בעיקר מאי שביעות כתה לעהביקורת 

ים בנושאי גיאוגרפיה עירונית רפס םהם יינכדעספרים שצוינו כישנים ולא . בנושאים מסוימים

רץ ישראל הם אוד מיל רעיית המחסור בספב ם עלתההבהתחומים . וגיאוגרפיה של ארצות הברית

 ספרי הלימוד הופכת קריטית לקראת בחינת תייעבו שריבסהמרואיינים רבים . וגיאוגרפיה פיזית

פרעם ציין שהמגזר ל מקיף ש"מנכ. י הלימודרפס לש יזציהטרדנטסבוהעלו את הצורך , הבגרות

 יאוגרפיה שלג"תרגם את , חריםא םירומ יחד עם, ל"המנכ. תורוקת ומורפסהיהודי נהנה מיותר 

 םת הספרי אהגישמ יהלאוטהאק"מורה אחר אמר כי . סופר לערבית וןרנא של" ת"המזה

התלוננו  יברער הזגמהמרים ומ. "וכי יש ללמד דברים אמיתיים, הנתונים לא עדכניים, והמפות

התייחסות -יאו מיםייקם הירפסהתרגומים לא טובים של , בנוגע למחסור בספרי לימוד בערבית

  . הלימודספריי בברעה למגזר

  

למשל שאלה , יפיות למקריםצפס ןת הורגבבהועלתה הבעיה כי השאלות ,  הבגרותתוניבח בנושא

  . ניתוח מקרהל םילת כיינקהאבל אין במסגרת התכנית , בנושא כביש שש

  

חד טען שחלוקת תכנית א הרומ: םייפיצפס התייחסו למבנה התכנית ולתכנים יםניירואמ מספר

. תכנית שתשלב נושאים ולא תפריד ש לבנותי, לדעתו. בלית ונושאית אינה מוצדקתהלימודים לח

 וןכנוכן את נושא ת, הוושמה  וקוהקין אפרוגכ, מורה אחר טען שניתן להוסיף חבלים אחרים

מורה במקיף שפרעם טען .  לקיומוםיעם מודניאידים כלל למ תהרואשר לטענת המ, םירהע

 והציע ללמד, מנקודת מבט יהודית לץ ישראראיאוגרפיה של שנושא הערבים בישראל נוגע בג

ולא רק , רים ערביםפוסר של וקמכמו כן הציע לשלב מאמרי . נושא זה מנקודת המבט הערבית

  . תרגומים

  

ולעיתים , מות שונות של ידער םעתה י כים לתלמידים מגיעי שהבדעוהו ינועלה ההש ראח חסרון

להוראת מושגים ניכר  להקדיש זמן םיצלם נאירומ. וגרפייםברשותם ידע דל מאוד בנושאים גיא

  .  בהוראת התכנית עצמהשאפשר להתחיללפני , בסיסיים כדי להגיע לנקודת התחלה אחידה

  

ישנם בתי ספר . מקצוע מדעי תבחש נהניא גיאוגרפיהשה בדוהעת עלתה כבעיה אה רתה אחרומ

ולכן תלמידי , זכאים לתעודת בגרות תיות להנמבהם התלמידים חייבים להבחן במקצוע מדעי על 

  .עליהם הר שמקשבד, גיאוגרפיה נאלצים להוסיף מקצוע מדעי

  

  ?םדכאד יתלמם לימרותגיאוגרפיה ה ימה לימוד? ורם בלימודי הגיאוגרפיהת/בושח מה

לימודי , כמו כן. ידע כללי נרחב םינקמ גיאוגרפיההיינו את העובדה שלימודי  ציניםיל המרואכ

. כגון דמוגרפיה וכלכלה, יים יומיומייםלאוטקאם יאשונלפיה אופיינו כבעלי זיקה קרובה הגיאוגר

ם התלמידי. משל בנושאי גבולות ומלחמותל, םהלש-םהייחלהתלמידים קושרים את הנלמד 
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צוין , בהתייחס לנושא לימודי ארץ ישראל. םיכילהת תוחתפהתת ויוות סדר התרחשוזהלם דימלו

עוד נאמר כי . )ד"חינוך ממ(ציונות ודת , על היסטוריה חחושלת ונמדזהשהוראת הנושא נתנה 

למידים מקבלים כלים להיות אזרחי העולם תה" :תיתרוקיבהתלמידים לומדים הסתכלות 

  . )ד"חינוך ממ("  הכפר הגלובלי הקטן- הגדול

  

  ? וראת המקצועבה םישיקה מהם

 ועהמקצ.  הגיאוגרפיהלמקצוע עגונבתחה פשהתעלו את הסטיגמה הבעייתית ה ם רביםינייאורמ

ולכן נוצרת התחושה , םישלח םידימלתל המיועד עכמקצו, "לק"ס בקרב תלמידים כתפנ

ץ את המורה להתמודד עם לאר זה מבד. שתלמידים רבים לומדים את המקצוע בלית ברירה

ישנם מורים שאמרו , תאז עם. הדימלועם קשיי , עם בעיות משמעת, לשים רביםח םלמידית

. גיאוגרפיההת מגמ תא" וקושל"ת נמ מאפיין זה על יםצלמנושהם , מאחרים קל אכן צועקהמש

קיצוץ בשעות ובהיקף חומר ל ןכו מוניאש" עוצמקי לאנק"ומורים אלו יצרו צוות מורים מבוסס 

  . הלימוד

  

בעיות אלו נגעו בעיקר לציוד . עוצקמת הארוהבת הקשורות יועלו בעיות טכנבים הר יםמרואיינ

- בקרב אוכלוסיות מחתך סוציוש צוין טנרטניאלמחשב וחיבור , וידאו, ויאוגרף, םישקפ: סרח

הזכירו את הקושי בהקניית  םיר מורפסמ). ד" ממחינוך (,אקונומי נמוך אין אוריינות מחשב כלל

, רוריםב אלו םהמושגים מופשטיש ן משוםהו,  של התלמידיםריעיל הצגהן בשל ה, מושגי יסוד

  .  השדח "הפש"מעין 

  

  ?מקצוע האתורערכי באמצעות הנוך חי םושימ האם

ים שענ םה. )חינוך ערבי( םתייחמ להכיר ולאהוב את הטבע ואת סביבת םידמול םידימלתה

, וגיהלקולא, יםמבן ומודעים לצורך בחסכ, מודעים להבדלים בין מדינות מתפתחות למפותחות

 6ר ספמיש ב כתלילסו ותבשייתההליים כגון קטואאה םיאשלעיתים הדיון בנו. ח מול שימורתולפי

 לחנך לאיסוף מידע לפני םירומלם ירשפאמחילוקי דעות כאלו . יטייםול פותלה חילוקי דעמע

  . למודעות מרחבית ולביקורתיות, גיבוש דעה

  

  ?תרוימ המ? בחרתהלם יעיתם מצאלאן ? ילמדו במקצוע זהשי ואר מה

 נושאכ(ת "מזה - שראלי יסחי, הילאוטקא: הבאיםאים שונה תא להוסיף םיעיצמ ניםייאורמה

 גשם -תעשייה(ביולוגיה , תישונא גיאוגרפיהושילוב בין גיאוגרפיה פיזית , תופעות טבע, )חובה

יפוי מ(אוריינות מחשב ) הבוח- נושא(ל ארשיבאיכות סביבה , ) הרס קרקעות וימים- חומצי

  . לחלה, יה אסמזרח, )GISחשב ב וממ

  

ם ירם העקרונות על מקת אותא םשילי, תוהמבנטען שצריך להתרכז , צוע המקתארולה בנוגע

 אלא, מבט רגיונליתד מתוך נקודת מלל אל. תוחתופמובמקום ללמד לפי מדינות מתפתחות  םשוני

 שכבר אינן תונוד ישאם תיאוריות מידמו שמלנעטמרואיינים . ללמד בעזרת חקר מקרה

עם  להגיע יה פחות חומר יהיה אפשרהי ן שאםיוצ. יםקלאיחה םילולמשל בתחום הגיד, רלוונטיות
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מר כי יש לאפשר למורי המגזר אנ דוע. םיבושחוותר משמעותיים  יבההרתלמידים לרבדים ה

חיב רמורה בשפרעם ציין שחשוב לה. גמםרתא רק ללו, ספרים וחוברות, הערבי לכתוב טקסטים

  . )חינוך ערבי( ושיחות עם זקני הכפר רביע רפכם בירויסלשלב בתכנית , לראושא הערבים בישנ לע

  

  רזלמג םידחוי מהיבטים

 כאשר םייכ"למשל מקורות תנ,  להכניס קטעים מהמקורותהשתדלות :דתי-יתכלממך הוניחה

הספר בזיקה לכך צויין כי .  ערכיתהיא גישהי ארץ ישראל דומילהגישה כלפי . נלמד נושא המדבר

אין ומתחה ביקורת על כך שיבטים דתיים ה י וחסרלי מדלו כניה" רחבמו םל אדארשי"

 קרנה יהלגבולותיה  ותסחייתההו ,אל כארץ המובטחת לעם היהודירשי ץראהתייחסות לגבולות 

ם יחנומב ייהסולכואלשהגיאוגרפיה מתייחסת , הטענה היא.  ולא לפני כן1948-להקמתה ב

. ם למקוםדאה ר ביןשקלגיאוגרפיים ולא במונחים ערכיים ויש מקום להכניס תכנים הנוגעים 

      .ידמ" טיביקייבו אוליאכ"אמר שהלימוד נ

, הינמדלת תחושת ההשתייכות אבי רבמגזר הע וקזיח גיאוגרפיהה ידומר שלימאנ: הערביך והחינ

 של" ציהזילארשי" את נקודות החיכוך הפוליטיות והגבירה את הועמעמ, בת הארץהא תוא

  . זרגמה

  

  תמצית

לי נרחב ונושק לתחומים לכ עה ידנקמהום חתכמקצוע הגיאוגרפיה  את ונייפא ניםייאורמה

ה מאפיין ז. ת ודתציונו, וריהטסיה, הביבסהאיכות , כלכלה, דמוגרפיה, ליהאוטקא ואחרים כמ

הרחבת אופקים והקניית , וםי-םי היויחלר עיצוב ערכי של התלמיד על ידי קישור פשמא

צג על ידי רוב המורים והשצוע המק י שלזכרמ מאפיין, עם זאת. מיומנויות חשיבה ביקורתית

 תממגל ותרי" םיקזח"ם למשוך תלמידים תלוכע ביגופה,  קלעוצקמכ כבעייתי ביותר הוא דימויו

  .םוחת התארוההגיאוגרפיה ומקשה על 

   

מורים ,  לסיורים לימודייםהאיציו םידומילה לפי נושאי לימוד השייכים לתכנית הארולה בנוסף

-  ציינו גם פעילויות ייחודיות ולאםרימוה. טנרטניאום יטרעות סצל הוראה באמרבים דיווחו ע

ערבית  קה מחלתוהקמ" פוטוריע "עבודת, טרוןאיתוגיאוגרפיה כגון שילוב , פורמאליות בתחום

רבים ציינו רצון ליזום פרויקטים ייחודיים שאינו מיושם עקב  םימור. עבטהבחברה להגנת 

אופן ב םשוימ הגיאוגרפיה עוצהם מקבשר פס תיב ישנם. תועב ושיצקתמגבלות 

ת וריית, ריהוהיסט, יהאקטואל, ך" בין היתר הוזכרו שילוב עם תנ,הנבומ סציפלינריידרטניא

  .אחרים המקצוע משולב עם הוראת מקצועות אחרים לפי הצורךר ספי בבת. תונויצו

  

 םדא בין ר בתחום הקשםייכם ערינכת הממלכתי דתי סבורים שיש מקום לכלול רזגממה מורים

 םל אדארשי"דת הלימוד יחין כי עטנ. ימה סובייקטיבית להוראת הנושא נלמקום ולהוסיף

ין בה התייחסות לגבולות ארץ א שוכן, יםיתד וחסרים בה היבטים ידמ ה כלליתניה" רחבמו

ציין את תרומתה של התכנית  יברער הזגמהממרואיין . ישראל כארץ מובטחת לעם היהודי

  . ובאהבת הארץ, הנ למדיתחושת שייכות תריציב
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 ול המרואיינים ציינכ טעמכ. דומילהשעלה במסגרת הראיונות הוא נושא ספרי  יזרכמ נושא

אך עיקר הביקורת . סופר ןנורא מאת" ןוכיתה של המזרח גיאוגרפיהת בורומת"בה את הספר ולט

 אים ולנכיש"ם רבות ימעפ ורשהוגד, םימייקהם ירפסהמעל התכנית נבעה מאי שביעות רצון 

. ל נושאים ספציפיים כגון גיאוגרפיה פיזיתע דומי לירפסבומתחושה שקיים מחסור , "דכנייםע

שהתלוננו , עם מורים ומנהל מהמגזר הערבית נויו ראתרגר במסתוי ה אףרוכחמ הבעיה הועלתה

 למגזר תוסחיית ה- ם גרועים של הספרים הקיימים ואיימוגרת, תיברעבעל מחסור בספרי לימוד 

 שאין סטנדרטיזציה של הספרים מקשה על שהעובדהים טענו  רבםירומ. דומיל הירי בספבהער

  .הניחבלההגשה 

  

והציעו לימוד  , ים הקיימתדומילת הינכתבקיים  היםשאיעות רצון ממגוון הנובש יעוב ההמורים

 ישראלבות סביבה כיא, )חובה נושאכ(המזרח התיכון -יחסי ישראל, יהלאוטקא: נוספיםם יאשונ

  .  מזרח אסיה והחלל, )מיפוי ממוחשב(אוריינות מחשב , )ובהח- נושאכ(
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  צותמלוה דיון ,סיכום הממצאים: עייברפרק 

  

ם ותלמידים בנוגע לתכנית הלימודים רידע ממומית של מחקר זה הייתה לאסוף ללהכוה טרמה

מודים יל כניותתגף לתכנון ופיתוח סייע לא יאשר, ללבכבגיאוגרפיה ובנוגע ללימודי הגיאוגרפיה 

יב התבקשו לחוות את -רים ותלמידים בכיתות ימו. הוע זקצלמית לימודים חדשה כנבפיתוח ת

. ע לדרך הפעלתה בבתי הספרגונבו ו" הלימודים משנת תשלשל תכנית שונים בדיםרלגע ודעתם בנ

 ים מתוך נקודת מבטהלימודת ניתכ במספר סוגיות מרכזיות לוקעסנ רחקהמבדיון החותם את 

  .רים ותלמידיםמול  שםיהותדעת א תהמשלב

  

  ומידת השגתן בהוראת הגיאוגרפיה תורטמ. א

ת הכרות והבנה של התלמידים את תחום יינבל לכלדים מכוונות בדרך ולימ ניתתכל ות שטרהמ

שר המורים הוצגו עי פנב. ת חינוך כלליותרומט לתנווומכובמקביל הן , הדעת בו עוסקת התכנית

יס המטרות שהופיעו בתכניות לימודים קודמות בסל ע ובשגו אשר גיאוגרפיה תלהורא מטרות

  .רכהההע את מחקרבמהלך דיוני הוועדה שליוותה 

  

יב - ותלמידי כיתות יא, תן ולפי מידת השגתןבודת חשימיו לדרג את המטרות לפי קשתבם הירומה

ם דיורים וגם התלמימהשצאנו מגורמים ות ניתוחי צעאמב. מידת השגתןהתבקשו לדרגן רק לפי 

  . מטרות מתחום הערכים ודעיה הבחינו בין מטרות מתחום

  

 הגיאוגרפיה הייתה רבה עד רבה אתורות הטרמלים רו המוות הממוצעת שייחסיבהחשת דימ

  .מטרות מתחום הערכיםבהשוואה ל חשיבות גדולה יותר למטרות מתחום הידע סוחיי םוהמאוד  

נית עד רבה ואת מידת נוביהגיאוגרפיה כרות הוראת טמ  שלתןהשג את מידת ויכערים הורהמ

  .  מטרות מתחום הערכים שלתןשגמת המר של מטרות מתחום הידע הגיאוגרפי כגבוהה תןהשג

  

ה זו דיווחו כי הם לומדים וצקב ביםידלמהת מן 92%-מאחר שלמעלה מ(יב -י כיתות יאמידתלם ג

 של מטרות תןהשגמידת ת העריכו א) מהמגקבוצה זו כתלמידי יר ת ניתן להגדדוחיי 5במסלול של 

ואף הם , המוריםרכת על השידה נמוכה מזו אם כי במ, הוראת הגיאוגרפיה כבינונית עד רבה

של מטרות תן השגיאוגרפי כגבוהה מרמת גה דעיה  של מטרות מתחוםתןשגהעריכו את מידת ה

הה בות הידע במידה גורטשגת מהדת מית ו אכריהעורים המ  כיצאנמt במבחן . מתחום הערכים

  ).ההבדל מובהק סטטיסטית(יותר מן המידה שהעריכו את השגתן התלמידים 

  

  . המקצועאתורות הטרלמבין ציוני מורים ותלמידים בנוגע ווה שמ להלן 99ח ול
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והשוואה בין דעת מורים , דעות המורים בנוגע לחשיבות מטרות הוראת גיאוגרפיה: 99 חלו
   )ובממוצע, באחוזים(למידים בנוגע להשגתן ות

  
  מידת השגת המטרות 

  לדעת המורים

  מידת השגת המטרות 

  לדעת המורים

  מטרות החשיבות מידת 

    המוריםלדעת 

ממוצע 
  שמהגה

רבה ורבה 
  ודמא

נמוכה 
ונמוכה 

  ודמא
 צעמומ

 הגשמה

גבוהה 
וגבוהה 
   מאוד

נמוכה 
כה מוונ
  דאומ

 צעמומ
 חשיבות

רבה 
ורבה 
  מאוד

מוכה נ
ונמוכה 

  רהכן המטתו   ודמא

  דע הגיאוגרפייה מטרות מתחום: וןרם ראשגו

3.24 39.3  20.7  3.30 37.9  14.3  4.24 78.5  3.5  
 יבהש וחיהאיר חתופי

הבנה של : מערכתית-מרחבית
  מצבים מורכבים

3.51 53.6  12.9  3.78 67.6  2.8  4.54 91.0  -  
, תכונות(ת במרחב עונת תופהב

 ומשמעותן) מאפיינים, דפוסים

3.43 50.7  12.9  3.74 64.8  4.9  4.52 93.8  1.4  
 ויינכי שליתה של נההבוי והיז

  במרחב הגיאוגרפי

3.40 52.7  17.6  3.72 59.0  5.6  4.27 84.9  2.1  
 בשונות המרחבית רהנה והכהב

סביבות , אזורים, של מקומות
  שי שונות זו ורבשו, יםופונ

3.39 48.9  25.2  3.75 62.7  8.5  4.52 91.7  2.1  

ת ויטרלוונהויות מניומ חתופי
הפקת ידע (לתחום הגיאוגרפיה 

איסוף , יםונ שתרוקוממ
  )נתונים גולמיים וניתוחם ועוד

3.35 50.0  25.7  3.42 47.5  18.0  4.21 80.6  1.4  
הגלובאלי ד ממות לדעמו

  והשפעתו על הלוקאלי

  טרות מתחום הערכיםמ: רם שניגו

2.89 30.0  34.6  2.97 33.8  35.3  3.94 65.3  5.6  
 הילפעות רבעומד ודעי
  ה הקרובה והרחוקהיבסבב

3.53 60.3  19.1  3.35 40.4  18.4  4.30 82.9  4.1  
    ת וחריאות לדעמוה חפוטי 

הפרטים לסביבתם הפיזית 
  קהחוהרבה ורוהקוהאנושית 

3.15 42.6  31.0  3.43 50.7  18.8  4.19 77.1  9.7  
ותחושת ר קשה קזוחי

אל ולעם השייכות לארץ ישר
  ישראל

3.24 47.1  32.6  3.36 40.7  14.3  4.30 83.6  2.7  
-ת חברתיתנושוות לדעמו

  תרבותית ופיתוח כבוד לאחר

  ממוצע כללי     4.30     3.49     3.31

  

כי המורים הזדהו במידה רבה מאוד עם חשיבות מטרות התכנית ואף  אנו למדים 99 לוחמ

 ).לה בניסוחן המדויק לא עמדו לנגד עיניהםאף שמטרות א(ת ההוראה גרמסבשיגן לההשתדלו 

לבין השגתה ת ימ בין ייחוס חשיבות רבה או רבה מאוד למטרה מסו33%-  של כצעוממ רפענמצא 

לגביהן נמצא הפער הגדול ביותר בין חשיבות שטרות מה.  בקרב המוריםדוו רבה מא אבהר הידבמ

 לאחריות הפרטים לסביבתם טיפוח המודעות: ום הערכיתחבהיו  ,םרימוכת הערלה ,להשגה

כבוד והמודעות לשונות החברתית תרבותית פיתוח של , וקהחרהוובה רשית הקנוהאית ויזהפ

  .ית והבנה של מצבים מורכביםתערכמפיתוח ראייה וחשיבה מרחבית : ע הידוםתחוב ,לאחר
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 היא ידע על פני מטרות ערךת רומטים להתמקד בהשגת יפעדים מורשמת לעין לכך אינרהה ביסה

מופקדים בלעדית על הוראת  םהבדה שווהע, םשידר נהםדימיתלכמובן ההישגיות אליה 

 נוספיםים מולקים את האחריות לחינוך הערכי עם גור חוד שהםבעהדיסציפלינה הגיאוגרפית 

  .בבית הספר

  
את אי השגת המטרות הן רמתם הנמוכה עצמם ו המורים ירסבה תןעומצבאשיות קרעיות היבהס

של התכנית יחסית לשעות  ברומס הע העניין שלהם במקצוע וכן הסרחו ויםידלמהת יחסית של

  .עצומקאת הורלההמוקצות 

  
 יחסית ,השגה נמוכהמידת כו לז, ותרמכלל המט,  אלהותטרקא מוושד לכך סיבהשהן לם יתכאוו

 חתופימטרה של  ה:מהעצת ספציפיות לכל מטרה לגם מסיבולחשיבות שהוקנתה להן נובעת 

 הידע שנתפסה וםלתח כתיישה הבנה של מצבים מורכבים: יתכתערמ-יתחבמר וחשיבה היאיר

ו ז בין מטרות הידע במורכבותה ויתכן שטתבול, ושגה במידה זו האלו הרבכחשובה במידה 

  .מורכבות פחות,  יחסית למטרות אחרותעל השגתהיבה שהקשתה סה

  

 ית והאנושית הקרובה והרחוקהם לסביבה הפיזטיפר התיוחרלא המודעות של טיפוחה רטמה

לא ברור במה יכולה לבוא לידי ביטוי (ת בבהירות מספקת דרנה מוג איואולי גםד מאוה בחר

תוח אחריות לגבי הסביבה הקרובה ולא יו פג שמורים שהשיכןיתו) קהחוהרסביבה ות להאחרי

 הנחה נכונה אותה. ה כנמוכה יחסיתטרהמת ה הגדירו את מידת השגוקרחבה הביהסעשו כך לגבי 

  לאחרודכבה חתופי יחד עם כהרכנ ראשת יתות תרבית חברתנושו לתועדומ החתופיגם לגבי 

  .התללוכ ברהגת המטהשתיים פגעה בהגדרת הש ןמ תאחשל  ה גהשי אן שכתיו

  
את ) הערכת יתר או הערכת חסר, לשני הכיוונים(ים ורהמ ויםידלמהתע בין הערכת וצער הממהפ

ים כמושגות יותר דן לציין כי המטרות שאותן תפסו התלמייינעמ. 10%- מהשגת המטרות נופל 

ות דעמוה חפוטיהבולט ביותר נגע למטרה של ר פעה. תחום הערכי ביוים הורהממשראו זאת 

שגה במידה הורה זו מט. שית הקרובה והרחוקהנוהאית ויזהפטים לסביבה פר הותלאחרי

ה שהושגה במידה הרבה ביותר בעיני התלמידים דך זו המטראיומ –ים ורהמהפחותה ביותר בעיני 

פער בין שתי העמדות בכך שגם אם המורים האת  שניתן להסביר ןכתי). 20%-כוא של ער ההפ(

היא הוגשמה בכל זאת באמצעות יצירת ,  כדי לקדם מטרה זויריש ורבץ אמעו מקיהשחשו שלא 

, "יםוקיר"ופים ואינטרסים ג(ים סביבתיים אשו בניקרעמת בייהק" יתקפהית העוודמ"להקשר 

דאריות ולאידיאליזם ליסו לתרבחמתו) 'ווכ" ליובפר הגלהכ"סת  תפי, הנתינה לחברהודידע

   .המאפיינים קבוצת גיל זו

  

  יםויינלשמודים והצעות לי היתהפעלת תכנ. ב

ת מעת לעת נכדא מעוישלושה עשורים אולם הט ני כמעלפ הלימודים עצמה עוצבה יתכנת, רמוכא

ת התכנים והן מבחינת הן מבחינ" ננוזמ- ת בהגיאוגרפיה"עם ) לא פורמאלי(מת משא ומתן ומקיי

שיקולי הדעת בבחירת נושאי הלימוד החבליים ונושאיים הזכירו ן ביש םאירוכך אנו . ותדמתוה

 המידה תי את מידת האקטואליות והרלוונטיות של נושא הלימוד ואתעושמול מיקכשהמורים 
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בהתאמה עם גישתו של שנל בנוגע להוראת (ת מבט בינתחומית ודקנמ ומדללה אפשר בש

  ). המקצוע

  

 וןמי לד סוגיות הניתנותולימ וראה באמצעותההת  אםרישימעכי הם ינו ת המורים ציצילמחב ורק

 חרובדים שמולי היתכנלתץ חושמת יודמולי הותגיסול ה שהנושאים העיקריים: לפי  תכנים

, )יםורהמ מ44%-כ (יםומ קרקע, )יםר מהמו52%-כ(בינלאומיים /בלייםלובטים גהימורים היו ה

 12%- כ(ם הנוגעים לישראל יושאנ, ) מהמורים23%- כ (ןוכקשורים למזרח התי הםאיושנ

  ).םירמומה 11%- כ(ת עיוטבת וופעות, ) מהמורים12%- כ (חברהלכלה ואי כושנ, )יםמהמור

   

פעולות חוץ בית ספריות מסוגים ת לוול הכיותודיחות יעולפל שו גם על שפע מרשים וחיום דירומה

                         עצמאי ןים של תכניות שיצרו המורים באופוחיתפ, ותדיחוייאסטרטגיות למידה , שונים

פריים וכיתתיים שנעשו כולם במקביל ובנוסף לתכנית  סביתם יקטויפרוולונטרי ויוזמה של ו

יות והפעולות ודימהלהמלא של הסוגיות  רוטיאת הפבגוף המחקר הבאנו (פורמאלית ים ההלימוד

  ).להיות משולבות בתכנית החדשהי ולא וכליוהייחודיות שחלקן 

  
הגיאוגרפיה :  יחידות הלימודלכבפיים ייים ספצנושי לויותחסייהת 400- רי הגיאוגרפיה הציעו כמו

ויים המוצעים נהשי .התיכון וגיאוגרפיה נושאית וחבלית זרחשל המהגיאוגרפיה , של ארץ ישראל

 ונושאים בתוך יחידות הלימוד וכן הצעות לשינויים מבניים של פרקיםה או צמצום חבהרו כלל

הצעות ולהצביע על מכנה ה להרב ש יש לציין את המגוון.  היחידותעל נושאיונקודות מבט חדשות 

ווית שהעכ  את הלימוד ואת דרכי ההוראה ולקרב אותם אל המציאותכןון לעדרצמשותף רחב של 

  .מובנה היומיומי בוגםי ללכהגם בהיבטה 

  
חלק ניכר מן המורים : בהחודי המולי לגענוים בורהמם לציין כאן את המלצותיהם של שיקבמ ואנ

ימות בתכנית הלימודים למעט יחידת הלימוד בגיאוגרפיה יקהד מויות הלידיחביקשו לשמר את 

מלבד זאת הציעו המורים .  יחידותןאותלו על הוספת נושאים חדשים יצמלים העתול 11חבלית

נושאים , י החובה נושאי לימוד נוספים כמו סוגיות באיכות הסביבהודימרת לסגבמלכלול 

 יותנווממיעמדו על הצורך בהקניית  ןכת ומושגים בסיסיים בגיאוגרפיה ושינובגיאוגרפיה א

  . רפיות לתלמידיהםוגיאג

  
יותר ממחצית מכלל תלמידי ל מש לכך. דיםל התלמישד זכו להתייחסויות קוטביות מוליה נושאי

בעוד שקרוב לחמישית ציינו את מרבית , יםובאהית כבלהחהמגמה ציינו את נושאי הגיאוגרפיה 

באופן דומה ציינו כמחצית מתלמידי י את נושאי . יםהובא תילכבהנושאים של היחידה החבלית 

ומת זאת לע והםהאהוב עלי מודי התיכון כנושא הלשל המזרח  הגיאוגרפיהיחידת הלימוד

  . ם כבלתי אהוביםאיבץ נושמקכחמישית מהם ציינו את אותו 

  

                                                      
עם זאת בתשובה , במסגרת לימודי החובה" גיאוגרפיה חבלית" רק שני מורים המליצו על הכללה של לימודי  11

לשאלה אחרת הציעו  יותר מרבע מן המורים להרחיב את בחירת פרקי הלימוד לחבלי ארץ נוספים וכן להרחיב את 
  . הראייה של ההוראה החבלית לכיוון של אקטואליזציה ואינטגרטיביותתוויז
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יותר  תלמידי המגמה(גיאוגרפיה הפיזית די המולי בעיקר בהרחבה של םמעונייני יםידלמהת

וכן היו רוצים ללמוד ) תלמידי י יותר מתלמידי המגמה( בהרחבת לימודי ארץ ישראל , )מידי ילתמ

תלמידי י יותר ( אזורים שיהוו בהמשך יעד לטיולים קרעיב, ם בעולםמות נוספיוומק םעל אזורי

ו נלהם ניתנה גם הפריבילגיה של הצעה להשמטת נושאים ציי, מהמגדי המיתל). מתלמידי המגמה

ונושאים ) שאיםנוהוזכרו כל ה(ידת הלימוד גיאוגרפיה חבלית יחת א םמצלצ רוצים ויהכי 

ושאים ביחידת הגיאוגרפיה הנ ןמ קחלינים לצמצם ין  וכן היו מעונכותיה חזרהמבגיאוגרפיה של 

  .של ארץ ישראל

  
ו התייחסות לשינויים ותוספות בתכנית ינר הזמאשר ק של המקומות השונים במחיתללנה כחיבב

ר ות ייםרים מודעוהמ. םורים לתלמידי מיןתף בשוהמהרבה מן שיש הלימודים ניתן לומר 

ת את הצעותיהם ואולם הם משקפים במידה רותר בהיבי במקצוע ומנסחים לאפשרויות הגלומות

ו גם את רצונם לעדכן מכ מקצועהוד יסודי של ימבלקה ועמבהרבה גם את עניינם של התלמידים 

  .ולחדש

  

  ?יםלמידמה חשוב לת? וב למוריםשח המ. ג

 עמדות בשאלוני 25 ( ללימודי הגיאוגרפיהגענוב תנושודות מו עגם והתלמידים הוצרימו היונאלבש

למורים , בניסוחים מקורבים,  משותפותותמד ע8, יםידלמהת עמדות בשאלוני 16, המורים

  .דת החשיבות של כל אחת מהעמדותמירג את ד לוהתבקש והמשיבים, )ותלמידים

  
העמדות .  רבה מאוד אוהרב הידבמות על ידי המורים כחשובות העמדורגו כל  דלוכה ךבס

"  רבהדהמיב הובחש"ה של ירבחל רותביהציון המשולב הגבוה (ם רימוהי ניעבר ות יתבושוהח

ת ולשקף את התפתחות כנעודמ ותילהוכנית הלימודים הן שעל ת")  רבה מאודדהמיבבה שוח"ו

יש וש םניית מושגי היסוד הגיאוגרפייהקת ש איגדלהש יש ותונחרהאתחום הגיאוגרפיה בשנים 

  . תיתייווה חארוה לרתולח

  

בסדר יורד (ות ניתוח גורמים לשלוש קבוצות צעאמגו בווסשהוצגו בשאלוני התלמידים  עמדותה

 דמוילאי עמדות הנוגעות לנוש) 2(לימוד מורכבים  אישנועות לוגהנעמדות ) 1): (של חשיבות

  . לימוד הכוללים יישום והתנסותאיושלנהנוגעות  דותמע) 3(כלליים 

  
ו בפניהם כבינונית עד צגהוות שמדהעממוצעת של ירגו התלמידים את החשיבות ה דלוכה ךבס

של הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה (יותר בעיני רוב התלמידים ב תוובחשות המדהע. רבה

 של ארץ על הגיאוגרפיה מודללש יהן ש )"ודאה מב רדהמיבבה שוח"ו"  רבהדהמיבה ובחש"

  . ים לימודייםורסיות ברבש להישו ישראל

  
  
  . בין מורים ותלמידים בנוגע לעמדות כלפי לימודי הגיאוגרפיהוהומש להלן 100ח ו ל
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  השוואה בין מידת החשיבות שמקנים מורים ותלמידים לעמדות כלפי לימוד גיאוגרפיה: 100לוח 
  )ובממוצעבאחוזים (

מידת חשיבות העמדות 
  לדעת המורים

מידת חשיבות העמדות לדעת 
  התלמידים

  צעמומ

ה רב
ורבה 
  מאוד

נמוכה 
ונמוכה 

  וצעממ  ודמא
רבה ורבה 
  מאוד

נמוכה 
ונמוכה 

  )העמדה (יטכן הפרתו  ודמא

4.68 95.9  1.4  3.82  66.8  10.1  
נת ולשקף את דכעומ תיולהת הלימודים כניתול ע

  נותואחרההתפתחות תחום הגיאוגרפיה בשנים 

4.55 92.5  2.1  3.47  51.3  23.1  
דים יש לשים דגש על הקניית מולי התניוכבת

 יסודמושגי 

4.47 91.1  2.1  3.62  59  18.6  
ת ודים להימולי התניוכבת הלימוד שאינול ע

  יים לחברה שבה אנו חייםטנורלו

  יםב הלימודים לכלול סיורים לימודיים רעל תכנית  9.1  80.1  4.28  3.4  84.9 4.34

4.31 82.8  4.1  3.23  42.9  27.9  
 הלימודים לכלול נושאים מתחום איכות על תכנית
  הסביבה

4.19 81.9  3.5  3.30  48.1  29.4  
 הלימודים לכלול נושאים מתחום על תכנית

  הקיטופוליאהגי

4.17 78.6  5.5  3.61  59.9  21.7  
 הלימודים להדגיש את שילוב המחשב על תכנית

  והאינטרנט בהוראה

3.66 52.4  10.3  2.77  30.3  44.3  
ים בתוכנית הלימודים צריכה שאנוה תירבח

  יםחר אתעוצומקלהתאים לשילוב עם 

  

סים חשיבות רבה חיירים מוהמ,  הסיוריםשאעט בנולמו עד כה אנו למדים כי צגהו שיםנותנהמ

 לחשיבות אותה מקנים לעמדות אלה יתחסהם יניבפיותר במידה ניכרת לעמדות שהוצגו 

 את החדשנות של תכנית מויק מםדימיתל הן ,דים ועם זאת מעניין לציין כי הן מוריםיהתלמ

וכן מיקמו את ) ים במקום השניידתלמון ואשהרמורים במקום (גבוה בסולם החשיבות הלימודים 

ור בנוגע בהדי ייחדנו כבר את. ותיבחשה גדרבמרון  האחהשילוב עם מקצועות אחרים במקום

ב עם מקצועות אחרים ניתן לקשר עם של השילוונראה שאת המיקום הנמוך , ותשנחד בלצורך

ם מקצועות ע בהשילו  על פניהגיאוגרפיהעת של הדית של עולם הרצון להתמקד בשמירת הייחוד

שעות לימוד בגיאוגרפיה על חשבון לימוד " הפסד"וכן החשש מ, אחרים העלול לעמעם ייחודיות זו

  . בינתחומי

  
  המקצוע דמעמ. ד

, עכשווית, גרפית בהיותה בינתחומיתאוגי הינהלפסצייהדים מעריכים את ייחודה של אף שהמור

ועוד כהנה , נוגעת לכל אדם, ראייה מערכתיתח פתל תוליכבעלת ,  מרחיבת אופקים,מעשירה

מד המקצוע גבוה יחסית למקצועות בחירה מעי ים כורסבפחות מחמישית המורים , וכהנה

קצועות בחירה אחרים משל  קצוע דומה למעמדםהמל ש ומדמער כי  סבוכשליש המורים, אחרים

סבורים כי מעמדה של הגיאוגרפיה נמוך יחסית למקצועות ) 45%-כ(ואילו קרוב למחצית המורים 

  . בחירה אחרים
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ום שלגיאוגרפיה דימוי של מקצוע קל ש מת ראשיהתלמידים בוחרים במגמ, םריעת המולד

אף המורים . ראהו ההשאינו ביםיניונמעם דימיתלולצד זאת הרות המאפשר הצלחה במבחני הבג

ות העלאת המינון של הפעולות צעאמב הגמלמ נוספים סבורים כי ניתן יהיה למשוך תלמידים

מליצים להפוך את מ ם מעטיםרימוק ר. יומישליהעשרת התכנים והפיכת המקצוע , החווייתיות

ף ס אתעל התעומצבא, יםידלמקצוע נגיש לתכמ הגיאוגרפיהל  שהיימודיהכיוון אליו התקדם  

  .בלה למגמה וחיוב התלמידים במטלות נוספותקה

  

 ציינו בראש ובראשונה עניין גיאוגרפיה תגמבמו מה משך אותם לבחור בזמנו אלנש שםידימלתה

יחד עם זאת ציינו קצת . ל המעשיקושי לוחסייהתכן מ רק לאחרמשמעותי בתחום הגיאוגרפיה ו

  .  םירתחב מלאשה מגמב" םיאצמנ "ידים כי הםהתלמפחות משליש 

  
ציפייה לעניין , כלליע יד ופיגראוגילרכישת ידע דים מלימודי המגמה שילבו ציפייה מיתלות הפיצי

 במגמה במידה רבה או םידהתלמי תציתר ממחיוציפיות אלה נענו עבור . והנאה וגם ציפייה להישג

גיאוגרפיה העי רצון מלימודי שבם  ה כים ציינוגמה קרוב לשני שליש התלמידים במג. רבה מאוד

דים להצטרפות למגמה נשענו מעט יותר על עממו לותלצהמוה, השנה במידה רבה או רבה מאוד

די המגמה ימלליש תשיש לציין כי פחות משני ( קל שגהי לתרופשהאהאהבה למקצוע משנשענו על 

  ).התייחסו לשאלה זו

  
, ע בדרך דומהומקצהתופסים את דימוי ה גמבמורים ותלמידים הבוחרים שמ, כןם א, םיוא רואנ

ותר לשיקול המעשי בעוד התלמידים נמשכים אל ת רבה מעט יבושי חםסייחמיאף שהמורים 

יד בעלי רמה מת לא, םיהמקצוע קולט תלמידים רב, ועם זאת. ותהפחא ל הידבמתוכני המקצוע 

צוא את מקומם למו יחום שלא הצלן משבחלק, מסיבות שונותו ליעו אקלשנ, לימודית מספקת

העלאה משמעותית של רמת השאלה האם לנקוט בצעדים ל. ת יותריולי רצואו, חרותאות מבמג

 תיצור סף כניסה גבוה שימנע את כניסתן של אוכלוסיות חלשו לדיכ הגמהמהדרישות מתלמידי 

  . תתכני נותנת ששאלה זו תעמוד לפתחה של וועדת העתהדו תכיעריא שאלה ה תיחסי

  
  רכיהע בטהיה. ה

לה בהם לימוד  אילו שאלות ערכיות מעלהאשל וענה וכרבע מתלמידי י מהמג דימיבע מתלכר

ניצול , ת ופערים חברתייםדועממ: ות לכלכלהגענו התוירסו מתלושאתשובותיהם כללו . המקצוע

 תלושא, )תלמידי המגמה מעט יותר מתלמידי י(בעולם ועוד י ונע, שיליהש םלוית העיאוכלוס

עוד פער בין יהודים לערבים ו, יהוד הגליל, רידה מהארץי, רץאת הלובוג: יותיטולופות נייוצ

י ידלמת (היבסבות היכלאשאלות הנוגעות ) תלמידי המגמה במידה ניכרת יותר מתלמידי י(

תר יוי י מעט ידלמת ( בין מדינותיםחסי, ותחממל) די יימלתר מתו ניכרת ידהמיב הגמהמ

זכויות אדם , יתינמ הייכפ, ן בין בני האדםווויש הנוגעות לותאלש: דם אתיוכווז) מגמה הדימימתל

  ).רק תלמידי י(פונדמנטליסטיות ועוד במדינות 

  

 דמוללידים משאלות ערכיות הציעו התלעם אותן  כיצד הם מציעים להתמודד להשאה לבושתב

שיח עם מורים ב  ריםלקי, טיםות דיונים וסרצעאמ בתיורכהעש את הדילמות חיהמל: ושאהנת א
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ן לבית הספר נציגים מיהזל: ות מעשית ורגשיתרבעומ תלולג, ספר אחרים ועוד בתימותלמידים 

להיות , להציע דרכים לפתרון הבעיה, ים בפרויקטיםרבעומ תיולה, מתחום איכות הסביבה

ם יה עד יחשכל אח, תוח לדיון את הנושאלפא ל: עיההבן מחק תרלה ועוד או תיתם חבריפעיל

מה ללא הבדלים ניכרים בין תלמידי המג( תפקידי ועוד לאה ז, דותודתמלהאין דרך , יוותדע

  ).לתלמידי י

  
.  העובר כחוט השני בכל פרקי המחקרכיערה דובלרבלבד  מהווים אילוסטרציה יללעים שברהד

רכיות הען מרחב נטול ערכים והשאלות אי, הז רחקלמ בראיון המקדים שלהב'  פרופרכפי שאמ

דים משקפים הן את הערך המוסף הגלום מירי התלדב. מאןנ להכרעתנו אם נרצה ואם ותמדעו

 לשאלות הערכיות ולהציע דרכי תייטש ןופבאימוד המקצוע הן את הצורך להתייחס בל

ואולי ,  הלימודים הפורמליתיתכנ תתעואמצ בים גםדהתמודדות עם הנושא למורים ולתלמי

  .כהד שה ע שנעבאופן נרחב יותר ממה

  
  ם ייחודייםיטביה. ו

ות התכנית ולמידת הגשמתן ם מורים למטרנימק שתבושיבחצאו הבדלים מובהקים נמ אל, כללכ

  אתביןהלב ושחש ך היהודינוחיב םרימות ציינו דדבוה הטרהמברמת . בין מורים ממגזרים שונים

ים ורממר  יותשראלושת השייכות לארץ ישראל ולעם יתחזק את לחופעות במרחב וחשוב תה

לים לימודי הגיאוגרפיה ודרכי ההוראה נמצאו הבדי לפדות כמ לעבנוגע. בחינוך הערבי

ך נוחיב םרימו: ו המורים לעמדות ספציפיותחסיי שתבושיהחסטטיסטיים מובהקים במידת 

ניית מושגי היסוד בגיאוגרפיה ומיומנויות גיאוגרפיות וכן הקת יש אדגלהוב חשי כו נייצ היהודי

הות עם העם והמדינה יותר ממורים בחינוך דלהז ם להוות מנוףכיריהגיאוגרפיה צודי שלימ

וב לתת דגש ללימודי גיאוגרפיה אנושית ולכלול בלימודי חשי כו נייצ ביערך הוניחבים ורומהערבי 

  .יותר ממורים בחינוך היהודי, יאוגרפיותג עת מידות במערכחותמהגיאוגרפיה ה

  
דיות של הזרם החינוכי ענו חוייבגיאוגרפיה לירה בין תוכנית הלימודים סתקיימת  אםה האללש

 בתכנית הלימודים בגיאוגרפיה התייחסות רהחשים שחס הםי כ יבער הךנוחימהחמישה מורים 

בעיקר בנושא ארץ , ר הנלמדמוח עם התדהוהז- של אימספיקה למגזר הערבי המעוררת תחושה 

היבט זה עלה גם בהצעת שינויים בהוראת יחידת הלימוד בגיאוגרפיה של ארץ ישראל . ישראל

. וסייה הערבית בזיקה לנושא הפלשתינאיבהצעה של מורים מן המגזר הערבי להתייחס לאוכל

ה מעוררת נ אילת יחידת הלימוד של ארץ ישראראשהון ייצ תילכך הממוניחמהמורה אחד 

תי ציין שתוכנית הלימודים מעוררת רגישות לכממ הךנוחימההזדהות עם הארץ ומורה נוסף 

  .בנושא דת ומדע

  
 של מטרות מתחום הידע הגיאוגרפי  דיווחו על הגשמהבחינוך הערביתלמידי מגמת גיאוגרפיה 

כי  ציינו בחינוך הערביהתלמידים . ועל מטרות מתחום הערכים יותר מתלמידים בחינוך היהודי

 נותוו מודעות לשחפית ,ות גיאוגרפיותימנווירכשו מ, כתיתרמע  ראייה וחשיבה מרחביתופיתח

ם יילעפו יה כןת ונושיאהויזית פכלפי הסביבה ה חריותאר וחאלכבוד  ,תרבותית-חברתית

מלבד זאת . ידזר היהוגידים במגמת גיאוגרפיה בממותר מתלה יוקרחהו הבורקה םתיבבסב

לכלל העמדות הנוגעות ללימודי  ה יותרבשיבות רחייחסו  רביעמדים בחינוך הידים הלותלמ
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 תיימקיב ציין שלדעתו -ד מתלמידי יאאף לא אח. המקצוע יחסית לתלמידים מן המגזר היהודי

ין ציוראת הגיאוגרפיה לבין הזרם החינוכי אליו משתייך בית הספר ובקרב תלמידי י  היןב הריסת

, םייוממקאים שנושאים עולמיים ופחות נוד למלך ירצש דתי-תילכממוך הינבח אחד ידתלמ

 ופחות על על ישראלוד יותר למשיש ל – ענה ההפוכההט אתן עט תילכממוך הינבחד אחד מיתלו

  .העולם

  
  
   סיוםתולימ. ז

  :ת מתבקשות מממצאי המחקרצופר המלמס

אם תכנית הלימודים מכילה , האחד:  מספר היבטיםלתולית ככנהתה בנושא מטרות צלמהה. א

יש להתייחס בהקשר זה (ע יש מקום להבהירו צומקה תומטרמדרג משלה הנוגע לחשיבות 

וה הושי, צירת כלי יישומי ההיבט השני מתייחס לצורך בי.)לביקורתו של שנל על תכנית הלימודים

 ותכבורהמבעיקר אלו , ואשר יסייע בהגשמת מטרות התכנית, ימננטי מתכנית הלימודים אלקח

ית ינקה "יותנווכלס יםורהמט השלישי כולל את העלאת מודעותם של ביהה. ותחוהנגישות פר ותי

  .ות עמןף היעילתושיכי הדרולות בסביבתם אנמצהי גיאוגרפיה שאנו לטיותונלוהר" ךערה

  

חלקם יצרו . יות של הוראת הגיאוגרפיהונחיור הימבשם מהווים את המשאב העיקרי ירומה. ב

 מעידים על החשיבות הרבה שהם מייחסים בםורות ותייריצתכנים חדשים והתוו דרכי הוראה 

 תחוקוהל"מהותי זה של  ורךצכדי להיענות ל, מרלוכ. יווכשועכן מעודלכך שהלימוד יהיה 

יש לדאוג לכך שהתכנית תאזן , שאותו הם חולקים עם תלמידיהםך ורצ, תיכנהתשל " יםקרעיה

ים בכך במסגרת הוראת יניעונלמאישי  ם ומתחדשים ואף תאפשר ביטויעיבו קםטימנאלהיטב בין 

  . התכנית

    

 של תכנית" צהקהכני צר"הם של כירוצ לועמוד על טעמם ם לל המחקר מאפשרייצאממ. ג

 הלימודים החדשה להתחשב באוכלוסיית על תכנית, כך. תחשב בהםהלימודים הבאה ולה

דת חיל י שבנייה ואולי אף לשקול בחיוב, מהמגת הותיכל" עתקלנ"ההתלמידים החלשה יחסית 

במקביל זוהתה באמצעות . ת זווסייהלום את הצרכים הייחודיים של אוכל תשרית אופחללימוד 

שר הקמתוך . ת הלימודים להציע לכך מענה הולםותו של המרכיב הערכי ועל תכניזירכמ רחקהמ

  .תן יהיה גם לקדם את האינטגרציה בין המגזרים השוניםניזה 

  

ת המחקר הניבה מידע רב לושא ליםידלמתהומורים הל ה שיקוהמעמ ות הרציניתענהיה, םויסל

ת הנוגעות לתכנית הלימודים תיווות מהאלבשדעותיהם של מורים ותלמידים ל וזרקה אור ע

 לצד תכנים פיזיים ואנושייםוד מעמיק של ימבלאה וורבהמורים ותלמידים הביעו עניין . ראויהה

ציאות חיי ההווה ונגיעה בשאלות למור יבח, ותשנון בחדרצ, הקניית מיומנויות גיאוגרפיות

להישזר בתוך תכנית , אכהליקולי העושים במ שפיל, םליכוהיות עיונרשל הם הציעו שפע . ערכיות

  .ני מחשבה נוספיםווכיל הראהשם חדשה או להעניק לימודי

  

  



 לקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה
 

 

148

 
  

 



149 נספחים

 

 

 

 

 נ ס פ ח י ם

 

  



רפיה לחטיבה העליונהלקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוג  150
 



151 נספחים

  ת עם אנשי מפתחונוסיכום ראי: ח אפסנ

  

 אנשי מפתח בתחום הגיאוגרפיה את  חיווראיונות אישיים ובמסגרת דיוני ועדת המקצועגרת סמב

  .קשיים בהוראתו ומבנה תכנית הלימודים הראוי, יתרונותיו, דעתם לגבי אופי המקצוע

  

המקנים לו  םזייכרמכמקצוע בעל מספר מאפיינים ל ידי הדוברים  הוצג ערפיהגואיגהמקצוע 

המגוון , רפיה חוקרתאוגגיה תהוא היעירת רוחב הא, בין היתר, םיללו כפיינים אלואמ. חשיבות

המתודולוגי שבו נעשה שימוש והאפשרות למזג בלימוד המקצוע מידע וידע מתחומים שונים 

 וחווה" סערהה ןיעב "אצמנ עוצהמק.  את ההתעניינות בקשר בין אדם לסביבתויםהמבטא

ל והכ"ש  השתחוחלק מהדוברים הצביעו על . כי שינוי גדולים חדשות לבקריםילתהו ותכמהפ

 לשדה ביע על ייחוצהלקושי , הול עך מכהכתוצאו .םיבר םמשום שזו נושקת  לתחומי" יהפגיאוגר

, במקביל . אחריםםימהמקצוע לתחוהוראת  את  לקשרד כמה עתבטותלה הובעה, ההדיסציפלינ

  . לאורך זמן בבניית תכנית לימודים גמישה שתישאר רלוונטית הובע צורך

  

מפאת היותו מקצוע העוסק ,  הוא העובדה כי הוא כולל בתוכו עליו דוברצועקמהפיין נוסף של אמ

לגבי אופן  ריםובהד קרבבת משמעותיות ומלי דהלפן זה מע. היבטים ערכיים, גם בבני אדם

 תועגונ םנגשויות הערכיות העיקריות המעוררות התלבטות בקרב הדובריההת. מקצועה תהורא

יש ם א, ונית היאשארהה השאל. גבולות וההיבט המגזרי, םמי, הינד למהזיק,  היהדותימוחתל

או לכלול היבטים אלו , את הפן המדעי בלבד דמידיאולוגי ולל א– יערכיבט ההה  אתרלנטצורך ל

ל ספרי ע"רו משלהב מתייחס לדילמה זו במא' פרופ. בתכנית ולמצוא דרך להתמודד עמם

ון המרחבי של גרכתחום העוסק בא, אוגרפיהיגה":  "לאריאקב עתשובה לרב י: גיאוגרפיה וערכים

ה יכולה לעשות את ההפרדה הזאת ניא, האדם והמרחבשר בין קב ךכ ךותבו, יתילות האנושעפה

 לפי הידע אינו משתנהשאך בעוד ".  ערכיםמרחב נטול"אין ). בין תוכן מדעי והכרעות ערכיות(

כים בידע הגיאוגרפי הזה עשויים ורהכ תבורוהת הערכים, אותו תדמולה הייסולכתכונות האו

אהבת "או " אהבת הארץ"עיר להדור הצ אתם כינ מחנו א,כך. להשתנות מקבוצה לקבוצה

האיזון . מתכווץובאותה עת אנו מחויבים גם לפתח בו פתיחות לעולם המשתנה וה, "המולדת

ינוך לערכים חהת א יםלשולהעד כי ישנם מחנכים , הליכי הגלובליזציהתעם  ביניהם נעשה בעייתי

  ".פרטיקולאריים

  

 הוא סבור כי. ץיבונות על הארשונה לר רהצו בתחסויימתת שונות וצוקב  כישלהב אמר ריאיוןב

כאשר מלמדים שלהב סבור  . לבטא את הקונפליקט בתוכנית הלימודיםנעוצה בצורךהבעייתיות 

ות השתייכות צובק לש םייראלוכנים פרטיקתנם שי, מדינה או ארץ, מושגי הזדהות עם לאום

ת  אאם מנטרליםמצד אחר ? הפכהט לא יראה  שהלימודךכ ד מידה אפשרי ללמוזיבא. ותנוש

 עם מסרים אוניברסאליים ויבה בלבדלה ותרים עם ממדנ, ערכית כתערממ דיםמוליתכנית ה

  .כלליים שאינם מספקים
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 אשר בטאו מנהליםלורים ומבדומה ל, םינייאורמה. ועקצה דימוי המניה התלנוספת שהועה יעב

". קל"ו, מיושן, אטרקטיביכבלתי הלינו על כך שהמקצוע נתפס , את דעתם בביקורים בבתי הספר

 ע מעשימשום שלא רואים בו תחום יד, "ביםוא טליחסי ציבור "המקצוע סובל מ םלדבריה

 תעוצב יםת הלימודינתכש הוצע, ראשית. ת אלווי מספר פתרונות לבעהציעורים בהדו. יושמושי

ולהדגיש את זיקתה לפן ,  נופך יישומיהל יש להקנות.  עבור התלמידיםיתאטרקטיבכך שתהיה 

יש ליצור בקרב ,  כלומר המקצועי של התחוםפקיש להדגיש את האו.  כמו לפן האנושיהמדעי

. בעתיד גם להתפרנס באמצעותופשר אש יעדמ עוצקמל לומדיםשהם לכך  עותדם מוהתלמידי

, טיריקת כמומגלב בחירת ה שם הזכירו אתרימו. בור למקצועיצ להשקיע ביחסי יש, תניש

בשלב , שיעור לדוגמאכ, גלובליזציההנושא ב  אטרקטיבי למשלרעל העברת שיעומליצו וה

אך , הגיאוגרפיה היא אמנם שפה חדשהכי יר לתלמידים הדוברים המליצו להסב, בנוסף. הבחירה

וא דרך מצ לךצור היאשהועלתה ה תנקודה נוספ. היםובבה ציונים גלהשיג אותה ניתן  מדיםכשלו

 רבים שרמתם בינונית מגיעים אליה תלמידים , מפני שכרגע, ך גם תלמידים חזקים לתכניתלמשו

  .ומטה

  

ת ניושמיא שהתכנית ה תיללכה הדמעה, כפי שצוין. כחית בעיות בתכנית הנורפסוברים הציגו מדה

 תהעלהו. ורהברה כוונתן אינ ש מדי מליצותרת יושמופיעות בה ונ טעחלק מהדוברים. כניתדא עול

דוברים רבים נגעו באופי התכנית הראוי . יישומי- ללא פן פרקטי, "ותאמסדיבור בסי"ל תחושה ש

לה אתייחס לשהב". ?תוארנוך רוצה לי החת שמערכמיהו הבוגר: "נקודת המוצא הייתה. והרצוי

 גלסומו, תובותשג אלות ומציש שואל, למיד סקרןת "להפיק" על התכנית סבורים כים יוברדה, וז

 לנושא הקניית כלים לניתוח ופרשנותמיוחדת יוחסה יבות שח. ין נושאים ובין תחומיםלעבור ב

  .של ידע גיאוגרפי

  

  :התכנית תרגסמב ושכרי םאותם רצוי שהתלמידייומנויות מסיכם את הר סופר "ד

  ביים ומפותחרמש בנתונים מתשולה בות לחשליכוה •

  ופעות ומקומותל קשר בין ת שותימעומש ה ולפרש אתלהבין, לת להתבונןהיכו •

   ולפרש את הקשר שבין דגמים מרחביים ותהליכיםןיבלה, כולת להכיריה •

  יתרוזאה המרב םישחיימים ומתרקם הילהגדיר תופעות ותהליכו רכולת לתחם אזויה •

  פעותותום בין מקומות ייבקשרים המרחהח את תנלכולת לאפיין ויה •

  

צוע את  המקעדתוי ונ בפרסופ ר"דג ציה, פיהגראוגי ךוניחל אמנה הבינלאומיתהבהתבסס על 

 ,ון מרחביארג, מיםדג, תופעות ,יםשגמו(ידע : נת העולםהביד למלתים הנדרשים מהלכה

יכולת פרשנות והבנת , ניתוח טקסטים, קריאת מפה(מיומנויות , )אזורים, ותמקומ, ליכיםהת

ובב סעל ה עתהפוהש שיתינת פעולה איחב, רחאה תרכה, םתרבותיי, םתיירחב(וערכים ) תהליכים

  ).ומייםאלים היסטוריים וכרע, לקיחת אחריות, האנושי והטבע

  

איכות , חברתית ועירונית, טיתגיאוגרפיה פולי הם המליצו הדובריםעליהם נושאי הוראה 

, ךתהליבאל ר ישלה שמיזציה ומיקולבולג, יבחרמ ןונתכ, רפיהגדמו, פונדמנטליזם, נפט, הסביבה
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ום חבתר  גמתדובועכתיבת ווד סיורים ידד עלה הצורך בעעו). ותיפרות מידע גיאוגכרעמ(ג "ממ

אופרטיביות ,  ניסוח מטרותתהכוללתה החשיבות של בניית תכנית ידידותית לע ,בנוסף. יהגיאולוג

.  בהתאםךרעיהלאלה יוכלו ש יד בכבתחום הוראת המקצוע, והגדרה של הנדרש מהמורהלהוראה 

  .ת יחידו3 עדיף לבנות תכנית ליבה של יסו כרם גייינאמרוהרוב 
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  לאיםר המכלי המחק: ח בנספ

  

  וגרפיה  גיאזכרה ולורלמן ואלש. א
  
  לילכ  .א

  ____________ _____ת/הרכז/ המורה םש

  ____ _________________ת הספרי בשם

  ___________________________ישוב ה

 
  יב  תהכיב. 3   אבכיתה י. 2יתה י  כב. 1 ):ובה אחתשתמשר לסמן יותר פא( ד"ע בתשס"אה בחטרוה

  

  .  אל. 2כן     . 1:  ד"סב בתש"בחטה ראוה

  
  לא  . 2   ןכ. 1:  ד"וז מקצוע בתשסכיר

  _________________   עוצ המקצוע נא רשום שם רכז המקזכרמאם אינך 

  
  ם   ניתיים עד חמש שנש. 2     מקצוע  התאה ראשונה בהורנש. 1:  ע בהוראת המקצוקתו

  ניםש שרעל עמ. 4     ם שני שנים עד עשרשש. 3

  

  לא  . 2     ןכ. 1:  שה לבגרותגה

  

  )  דו חוגי או חד חוגי( בגיאוגרפיה תואר בוגר. 1):  בלבד תח סמן אפשרות אאנ( :כלהשה

  _________:אחר. 3)  אוגרפיהיבג ךסמומר אות. 2

  

  לא . 2       ןכ. 1?    לם נולדת בישראאה

בין . 3שנים      שלושל   שנהןיב. 2      נהעד ש. 1   ?ארץ שנים אתה  בהמכ, לאדת בישרוללא נ םא

  מעל שבע שנים. 4ארבע לשבע שנים   

  

דרוזי /החינוך הערבי. 3)    יהודי(דתי -החינוך הממלכתי. 2)    דיוהי(ינוך הממלכתי חה. 1  :וחקיפ

  )דוברי ערבית(

  

    ותימושתלבה השתתפתי אל. 1: ם האחרונותני השוששל ברפיהיאוג בגתויתלמושה

  : מטעם הפיקוח בנושאיםתלמויות בהש שתתפתיה. 2

____________________________________________________________________  

  ______________ )אנושהף וו הגםנא רשום ש(ת מטעם גופים אחרים מויולתשהב יתפתתהש. 3
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  ?ה רפיוגי גיאור מלש וניתטרקלמת התפוצה האשירבם אתה מופיע אה

  ___ ____________________________תובתך האלקטרוניתכ תנא רשום א, א ל. 2ן       כ. 1

 םא, לא . 2כן       . 1? פיהרגוורים בגיאמל האינטרנט רתימת התפוצה באשרבע  אתה מופיםאה

  __________________________________תך האלקטרוניתבותנא רשום את כ, ןיינועמהנך 

  

  רפיהת הגיאוג והוראחיתכנום הינית הלימודכת .  ב
  
דרגת הכיתה המצוינת התייחס ל(? כנית הלימודים בחרת ללמד השנהת ךלו נושאים מתויא  .1

- בתר הב"האר. 2  ב"האר. 1: בעיגול את מספרי הנושאים י/ףקה אנ) חתופהבעמוד 

ת  ילכלכ גיאוגרפיה. 6ת  ני עירוגיאוגרפיה. 5 השלישי  לםהעו. 4מערב אירופה  . 3תעשייתית  

  ליםקא.  9  גיאומורפולוגיה. 8  יהגגיאולו. 7

  
נא (? ת והנושאיתיחבלהוד בתחומי הגיאוגרפיה ירת נושאי הלימחבב היו שיקוליך המ   .2

ל  שהקשר לעולמו, ת הקושימר, נטיותוהרלו, יןינעמידת ה ,התייחס לחומרי הלמידה

  ). ב"התלמיד וכיו

__________________________________________________________________  

  

של ) ב"ויכו יכרעה דממה, תקוהרנטיו, רלוונטיות, עניין(הטובים  םים לדעתך ההיבטהמ  . 3

   ?יונהלהעה יבחטל פיהגראוגיתוכנית הלימודים ב

  __________________________________________________________________  

  

ישימות נמוכה , חוסר רלוונטיות, בשל חוסר עניין(פור עונים שיהט םיהיבטך העתלדמהם   .4

, ליכל ופןאי לתכנים ב/נא התייחס? הנוילעה הביטחלבתוכנית הלימודים בגיאוגרפיה ) ב"וכיו

  .יחידות לימוד ועוד קה ללחלו, ימודלה נהבלמ

  

בר רצוי לתגלו נושאים ואילהחליף   אויטשמלהך עתלדי ימודים רצוהלת ינכושאים בתו נלויא  .5

  :נושאים השייכים לנושאים שלהלן-י גם לתת/נא התייחס? ולהרחיב

   שראלישל ארץ  פיהרגואיג. 1

_________________________________________________________________  

  ן כו התישל המזרחפיה גיאוגר. 2

_________________________________________________________________  

   חבליתרפיהגואיג. 3

_________________________________________________________________  

  נושאית פיהרגואיג. 4

_________________________________________________________________  

  ?")ימודי חובהל("דו למ ייהגרפאוגיי ידלמ תכלש בום הנושאים שחשהמ. 6

_________________________________________________________________  

  



רפיה לחטיבה העליונהלקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוג  156

?  בתוכנית הלימודים בגיאוגרפיהליכלהם ליאוירים נוספים שלדעתך יזכם יש פרקים מראה.   7

  י/י ונמק/נא פרט

  _________________________________________________________________  

  

  י /רטפ אנ? ךקצוע בכיתתמה ראתוהב) םנשאם י (יםם הקשיהמ  .8

  _________________________________________________________________  

  

 רפמסות בלשמהיות גוסלימוד ת צעומבא ת הוראת הגיאוגרפיהא ןציעים לגוו המשיה  . 9

ו גיות שלא הופיעסוהכוונה ל(לימודיות משלבות  תו בסוגיתשמ השתוא ם  יצרתאה. טיםהיב

   לא. 2ן      כ. 1?  )יםודימבתוכנית הל

   :את נושאי הסוגיות אותן לימדתלהלן  םנא רשו, ן כאם

  _____________________ ____________________________________________  

  ?דהימלווחת לתהליך היד יות עליהןגוסה תרם לימוד המב

  __________________________________________________________________  

  

, "תו גבולהצוח םוהזי"ו מכ דות מארגניםוסיאוגרפיה באמצעות יג  המציעים ללמדשי  .10

  לא. 2כן    .  1? האם השתמשת בדרך הוראה זו. ב"וכיו, "ושי קרקעמאבקים על שימ"

  :ימדת לות היסודות המארגנים לפיהםמש לן אתהל שוםר אנ,  כןםא  

__________________________________________________________________  

  ?ך הלמידהילהתל הלא םינגרעות יסודות מאצמא תרם הלימוד בהמב

__________________________________________________________________  

  

  ראת המקצועהובר את תרומתם להסימודיות ייחודיות שיזמת ול ת ספר על פעולואנ. 11

  _________________________________________________________________  

  

נא . שבהם השתתפו תלמידיךקוריקולריות בנושאים גיאוגרפים -וץח תילויועל פע ספר אנ  .12

דיך מילהשפעת ההשתתפות בפעילות על תל, לנושא הפעילות, לגוף המארגן, התייחס למסגרת

  . ב"וכיו

__________________________________________________________________  

  

  ? )רהמבין מקצועות הבחי(של מקצוע הגיאוגרפיה בבית ספרך  מדוע מתא צד היית מעריךיכ  .13

מקצועות בחירה ל תמדו גבוה יחסיעמ. 2    ת בחירה אחרים צועומקל תיחסי מדו נמוךעמ. 1

  .אחריםה ירבחת עוצומקל שם דממע למהדוו מדעמ. 3    אחרים
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  רפיהגואות בהוראת הגירטמ.   ג

את בחירתך בנוגע למידת החשיבות של ן סמא נ. פיהגראוגית ללימודי הורטניך שורה של מפל  .14

  .ל אחת מהןכ

  רפיהיאוגאת הגרוהות ברטמ
 לא ללכ

הובחש  

בה ושח
במידה 
 מעטה

ב ושח
במידה 
תיבינונ  

בה ושח
במידה 
 רבה

בה ושח
במידה 

מאודרבה   
 5 4 3 2 1  ותןומשמע) יםמאפיינ, דפוסים, כונותת (בת תופעות במרחנבה
 5 4 3 2 1  כי שינוי במרחב הגיאוגרפיילהוי והבנה של תהיז
הבנה של מצבים : מערכתית-מרחבית הבשיוח ראייה וחתיפ

  מורכבים
1 2 3 4 5 

ות סביב, זוריםא, ומותחבית של מקהמר תה והכרה בשונונבה
  ת זונושוי רששווב, םונופי

1 2 3 4 5 

לסביבתם הפיזית והאנושית  הפרטים ותירחוח המודעות לאפיט
  הקרובה והרחוקה

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  ל ולעם ישראלשייכות לארץ ישראה תוק הקשר ותחושזיח
 5 4 3 2 1  ה בסביבה הקרובה והרחוקהליוד מעורבות פעדיע
 5 4 3 2 1  יאלוקפעתו על הלי והשלאבממד הגלועות לדומ
הפקת ידע (וונטיות לתחום הגיאוגרפיה לרהות ויומנמיח ויתפ

  )איסוף נתונים גולמיים וניתוחם ועוד, ממקורות שונים
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  תרבותית ופיתוח כבוד לאחר-תיתר חבעות לשונותדומ
 5 4 3 2 1  ____________________________________: רתה אחרטמ

  

  

  )קודמתחס לשנה התיי(? הגיאוגרפיה בכיתתךדי ות לימוע באמצלה אותמטרו גושיזו מידה האב. 15

  רפיהגואות בהוראת הגירטמ
 לא ללכ

 הושגה 

גה שוה
במידה 
 מעטה

גה שוה
 במידה
תינבינו  

גה שוה
במידה 
 רבה

גה שוה
במידה 

מאודרבה   

 5 4 3 2 1  ומשמעותן) יניםמאפי, דפוסים, כונותת (בת תופעות במרחנבה
 5 4 3 2 1  רחב הגיאוגרפי במי שינוייכלהוי והבנה של תהיז
הבנה של מצבים : מערכתית-מרחבית הבוח ראייה וחשיתיפ

  מורכבים
1 2 3 4 5 

סביבות , אזורים, חבית של מקומותמרה תה והכרה בשונונבה
  ו בשורשי שונות ז ו,ונופים

1 2 3 4 5 

 יתושאנוהתם הפיזית ות הפרטים לסביבריחוח המודעות לאפיט
  וקהחה והרובקרה

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  רץ ישראל ולעם ישראלייכות לאשה תוק הקשר ותחושזיח
 5 4 3 2 1   בסביבה הקרובה והרחוקההליוד מעורבות פעדיע
 5 4 3 2 1  עתו על הלוקאלישפי והלאבעות לממד הגלודומ
ע הפקת יד (פיה הגיאוגרוונטיות לתחוםלרהוח מיומנויות תיפ

  )ם וניתוחם ועודמיינים גולוף נתסואי, םנישות רוממקו
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  תרבותית ופיתוח כבוד לאחר-תיתרעות לשונות חבדומ
 5 4 3 2 1  ____________________________________: ה אחרתרטמ
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י /נא התייחס? לכךי מה הסיבה /נא ציין, יתתך מטרות החשובות לךכב ידה ולא הושגומב. 16

י /טנא פר. ודהספר וע- גישת בית, ות מוריםיהשתלמו, םי ערכייםבטהי, םייונרגלהיבטים א

  . האפשר ככל

_____________________________________________________ _____________  

?  כדי שמטרות אלה תושגנהםירע למוהצילי / תוכלהמ  . 17

__________________________________ _______________________________  

  

 .ת שלעילורט מוגשמות המןעותצות שבאמיפיהספצ ההוראה יכרדל ע דו מבקשים ללמונא. 18

קטת לצורך נש הי הפעולכרד ל עי/פרידה רבה וסמב לחת להשיגצהש תורי שתי מט/ בחראנ

   :כך 

  ___________________________________________________________  1ה רטמ

   ________________________________________________________ י פעולהכרד

  ___________________________________________________________  2ה רטמ

  ______________________________________________________ __י פעולהכרד

  

  ההוראהי דרכולה פיגיאוגר ביםודימהלת נילתכ עגות ועמדות בנועד  .ד

  
  . דעות ועמדות בנוגע להיבטים שונים של תוכנית הלימודים ודרכי ההוראהלים לוכ ךילפנשים דיגהה.  19

  . ם לגבי כל אחד מהתךא סמן את בחירנ        

  

 ללכ
לא 
בחשו  

ב ושח
במידה 
 מעטה

ב ושח
במידה 
תיבינונ  

ב ושח
במידה 
 רבה

ב ושח
במידה 
רבה 
דואמ  

ה יים לחברכנית הלימודים להיות רלוונטות ב הלימודינושא לע
  שבה אנו חיים

1 2 3 4 5 

נטיים וולמודים להיות רילה כניתותבנושאי הלימוד  לע
  ין של התלמידיםנילתחומי הע

1 2 3 4 5 

להיות מעודכנת ולשקף את התפתחות  םיית הלימודתוכנ לע
  ותונאחר בשנים האוגרפיהתחום הגי

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  יסוד לשים דגש על הקניית מושגי ש יים הלימודתכניותב
 5 4 3 2 1  "גיאוגרפיה אנושית" לשים דגש על שי כנית הלימודיםותב

 5 4 3 2 1  גרפיותלכלול הוראה של מיומנויות גיאוים תוכנית הלימודעל 
 בולכה להתאים לשיירצ מודיםילה יתנכורת הנושאים בתיחב
  יםחר אותועקצ מעם

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  בהבחירה רחכה לאפשר למורה ירצת הלימודים כניות
 5 4 3 2 1   צריך להיות בעל רציונאל ברורתינ הנושאים בתוכףצר
לרי כך כה להיות בנויה באופן מודוירצנית הלימודים כות

  שתתאפשר גמישות בארגון ההוראה
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  םבי ריםורסיל לולכ םיתוכנית הלימוד לע
וגע פורטת בנכה לכלול הנחיות מירצהלימודים ת ניכות

  לתכנים ודרכי הוראה יותר מכפי שהדבר נעשה כיום
1 2 3 4 5 

  
 המשך הלוח בעמוד הבא
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 ללכ
לא 
בחשו  

ב ושח
במידה 
 מעטה

ב ושח
ידה במ
תיבינונ  

ב ושח
במידה 
 רבה

ב ושח
במידה 
רבה 
דואמ  

 5 4 3 2 1  כלול היבטים ישומיים של המקצוע ל םתכנית הלימודי לע
שב והאינטרנט הדגיש את שילוב המחל םתכנית הלימודי לע

  ראהבהו
1 2 3 4 5 

 את העיסוק בגלובאלי על חיבקום להר משינית הלימודים כתב
  קאלייסוק בלופני הע

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  חום איכות הסביבהמתכלול נושאים לם יתכנית הלימוד לע
 5 4 3 2 1  כלול נושאים מתחום הגיאופוליטיקהל םתכנית הלימודי לע
ום הגיאוגרפיה כלול נושאים מתח לםתכנית הלימודי לע

  בותיתתר-ברתיתהח
1 2 3 4 5 

 כות מידעכלול התמחות במערל םנית הלימודי תכלע
  גיאוגרפיות

1 2 3 4 5 

ה לכלול גם את הפילוסופיה של כירית הלימודים צנכת
  הגיאוגרפיה

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  גרפיה צריכה להיות חווייתיתואיאת הגרוה
ץ אר העםת נוף להזדהוהוות מ ל צריכהגרפיהואיאת הגרוה
  ינהמדוה

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  תיותת תרבגרפיה צריכה לפתח בתלמידים רגישוואהגיאת רוה
 5 4 3 2 1  כה להיות אטרקטיבית לתלמידיםירצנית הלימודים כות
 5 4 3 2 1  די ליבה מחייבים ומימודים לכלול לילה תוכנית לע

  
  ______________________________? ינה הגיאוגרפית הדיסציפללש  לדעתך ייחודההמ. 20

  _________________________________________________________________  

  

   ___________?מודי גיאוגרפיה כמגמהבלי לבחור םמביאות תלמידיה תויבעתך הסלדן המ  .21

  _________________________________________________________________  

  

ית לימודים בגיאוגרפיה כדי שתלמידים ירצו לבחור בה כמקצוע נוכהכיל תצריכה למה  .22

  ?מורחב

__________________________________________________________________  

  

 רוצה תכפי שהיי, די הגיאוגרפיהמולית גמ משל" יר האידיאלגובה"תאר את דמות  אנ  .23

  . לראותו

__________________________________________________________________  

  

  )דוברי ערבית(דרוזי /החינוך הערבי; ד"החינוך הממ; מ"נוך המיחה: םיטים ייחודיביה. ה

  

  ? ספרך-תאליו משתייך ביי וכ בזרם החינפיהגרויאגאת הורהל ם שיידום ההיבטים הייחהמ .24
  __________________________________________________________________  

  

 אותם רה בין תוכנית הלימודים הנוכחית לביןיתסיימת לעתים ק יה כ/ה חש/ם אתאה. 25

  ? ו זרהיסתודד עם מתלה עה מצי/תא כיצד. הדגימי/י והדגם/נא פרט? היבטים ייחודיים

  _________________________________________________________________  
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  יב -ות יאתיכאלון לתלמידי ש. ב
 

  יללכ.  א
 

  ________________: בית הספר םש
  
  יב.  2'     אי. 1:  תהיכ

  דותחמש יחי. 2ידות  יחלוש ש. 1:  פיהגרואירות בגגב

  

  א ל. 2       ןכ. 1?     נולדת בישראלםאה

  

  וש שנים    לשלבין שנה  . 2 שנה      דע. 1   ?ץנים אתה בארה שמכ, לארשם לא נולדת ביא

  מעל שבע שנים. 4בין ארבע לשבע שנים   . 3

  

וזי דר/ערביה ךלחינו. 3דתי  -הממלכתינוך יחל. 2ינוך הממלכתי    חל. 1: רייכות בית הספתשה

  )יתרבי  עברדו(

  

  פיה וגרמודי הגיאיחירה במגמה ולבה .ב
 

  ? זו בחירתך מה היו שיקוליךיתההים א? גרפיהאות גימגמד בומוע אתה לדמ.   1

______________________________________________________________  

  
  ?הז עוצקמבורחב הלימוד המ ןמ היו ציפיותיך המ.   2

  _________________________________________________________________  

  
  ? וקצוע נענ המודמי ציפיותיך מלאםה  .3

  במידה רבה מאוד   . 5במידה רבה    . 4במידה בינונית   . 3   הטעבמידה מ. 2לל לא   כ.  1

  לא היו לי ציפיות. 6 

  
    מעטה   ה ידבמ. 2א     ל ללכ.  1? המד השנוה לאתש רפיהוגיאהגדי ומי  אתה מרוצה מלםאה  .4

      ודאבמידה רבה מ. 5     בהה רדיבמ. 4    ת בינונידהימב. 3

          
, י  למקצוע בכלל/י והתייחס/נא פרט?  ת בלימודי הגיאוגרפיה/והבא ה/ם הדברים שאתהמ  . 5

  . ה ועוד לכיתץוחיות מילולפע, לדרכי ההוראה, לנושאים שעניינו אותך השנה

  _ _____________________________________________________דואי הלימ        נוש

  ______________________________________________________דרכי ההוראה   

  _________________________________________________פעילויות מחוץ לכיתה   

  _____________________________________________________________אחר   
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, י למקצוע בכלל/סחייי והת/נא פרט?  הגיאוגרפיה בלימודיוהבא ךם הדברים שאינהמ  .6

  .            לפעילויות מחוץ לכיתה ועוד, לדרכי ההוראה, לנושאים שפחות עניינו אותך השנה

  _______________________________ _______________________דואי הלימ        נוש

  ______________________________________________________דרכי ההוראה   

  _________________________________________________פעילויות מחוץ לכיתה   

  _____________________________________________________________אחר   

  

ללים כיום בתוכנית שאינם נכ, גיאוגרפיה בין ללמודית מעונייה םה עלים הנושאיםהמ.    7

  נא פרט ונמק? אילו נושאים כדאי לדעתך להשמיט? הלימודים

_________________________________________________________________  

  

  ________________________________________? אוגרפיהגיד ולמ לצהור יתהי דציכ  .8

  

נא ? מדוע, אם לא? מדוע, אם כן? די גיאוגרפיה מורחביםור בלימובחל ךם תמליץ לחבריאה  .9

  _____________________________________________________________פרט 

  

  ?הפיגרדעתך לעורר לימוד הגיאו לויעשת יוסרו מוא תואלות ערכיש וליא.  10

  _________________________________________________________________  

  

  ? דעתך להתמודד עם שאלות אלהל הי הדרך המתאימהמ  .11

__________________________________________________________________  

  

  פיהרגאוגיאת הרורות בהטמ . ג
  

 מידה הושגו ויזבא. ית הלימודיםכניהן חשבו כותבי תועל,יהרפוגיאי הגדומניך מטרות לליפל  .12

  ? ת אלה באמצעות הוראת הגיאוגרפיה בכיתתך כה מטרועד

  
 לא ללכ

ההושג  

גה שוה
במידה 
 מעטה

גה שוה
במידה 
תינבינו  

גה שוה
במידה 
 רבה

גה שוה
במידה 
רבה 
 מאוד

 5 4 3 2 1  יוגרפהגיארחב מב פעותותהת נבה

 5 4 3 2 1   הגיאוגרפיחברמב כי שינוייהלתוי והבנה של היז

נה של מצבים בה(מערכתית -חביתרמ הוח ראייה וחשיבתיפ
  )בים מנקודות מבט שונותכרומ

1 2 3 4 5 

 והבנה של תומרחבית בין מקומה נותושבה והכרה נבה
   זו הסיבות לשונות

1 2 3 4 5 

 יזית והאנושיתפה ריותנו לסביבהחאלת עווח המודפיט
  וקההרחרובה והק

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  אל ולעם ישרלאת לארץ ישריכוישה תוק הקשר ותחושזיח

 5 4 3 2 1  וקהחרהביבה הקרובה וסב רבות פעילהועמוד דיע

 הממד לע )ימלהעו( הגלובאלי דממעות להשפעת הדומ
  המקומי

1 2 3 4 5 

, וניםש תקת ידע ממקורופה (ותפירוגיאמנויות גוימוח תיפ
  )ניתוחם ועוד וולמייםם גנתוניוף איס

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  ת ופיתוח כבוד לאחרתרבותי-תיתרבלשונות החעות דומ
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  לימודי הגיאוגרפיה ל עת ועמדות בנוגועד  .ד

  
 חשוב נא סמן עד כמה, נהיחסים ללימודי הגיאוגרפיה בחטיבה העליויתמיגדים שלפניך הה. 13

  .ל היגד כשלו כנתוך ניבעי

  
 ללכ

לא 
 חשוב 

ב ושח
במידה 
 מעטה

ב ושח
במידה 
תיבינונ  

ב ושח
דה מיב

 רבה

ב ושח
 במידה

בה ר
 מאוד

 5 4 3 2 1  פיה של ארץ ישראלרגוללמוד על הגיא שי

 5 4 3 2 1  פיה של המזרח התיכוןרגוללמוד על הגיא שי

 הגיאוגרפיה המדעיים של םיטבללמוד על ההי שי
  )פולוגיהורגיאומ, יהוגוליאג, יםקלא(

1 2 3 4 5 

 הפירגואיגה  החברתיים שלםיטלמוד על ההיבלש י
  )ם בעולםקומות שונימחברות ב(

1 2 3 4 5 

 התרבותיים של הגיאוגרפיה םיטללמוד על ההיב שי
  )תרבויות במקומות שונים בעולם(

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  ת הגיאוגרפיהיסוד של שפה יושגללמוד את מ שי

 5 4 3 2 1  יםאקטואלי גיאוגרפיים םיללמוד על נושא שי

מחשבות (הגיאוגרפיה פיה של וסוללמוד על הפיל שי
  )על מסעות ועוד,מקומות ואנשיםרים בין על קש

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  ום איכות הסביבהחתמללמוד נושאים  שי

ים  גיאוגרפיים הקשורםיללמוד על נושא שי
  )םל המי עבקמא הומכ (קהלפוליטי

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  דיים רביםלימו םיוריסך שיהיו ירצ

 זדמנות להתנסות בעבודתה םך לתת לתלמידיירצ
  יתחקר מעש

1 2 3 4 5 

ות האחרונות בתחום יוחלהתעדכן בהתפת שי
  הגיאוגרפיה

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  ראת הגיאוגרפיהוהבלשלב אינטרנט  שי

 5 4 3 2 1  ם מקצועות אחריםעבשילוב  פיהרגוללמוד גיא שי

 5 4 3 2 1  אוגרפיה בבית הספריג ודמ ללובחש, כ"הסב
  

  )דוברי ערבית(דרוזי /החינוך הערבי; ד"ך הממהחינו; מ"ינוך המחה: בטים ייחודייםיה  .ה

  
  ? ספרך- ביתך תיייים של הוראת הגיאוגרפיה בזרם החינוכי אליו משדוחם ההיבטים הייהמ  . 14

   _________________________________________________________________  

  

ית לבין אותם ים הנוכחמת לעתים סתירה בין תוכנית הלימודייק יה כ/ה חש/ם אתאה. 15

  ? ה מציע להתמודד עם סתירה זו/כיצד את. הדגימי/י והדגם/נא פרט? היבטים ייחודיים

   ________________________________________________________________   
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   י כיתותדי מילתלן לואש. ג
 
 

  לילכ . א
 

________________: בית הספר םש  
 

  לא . 2       ןכ. 1?     נולדת בישראלםאה.  1

  

  נים  לוש ששל   שנהיןב. 2 שנה      דע. 1   ?ץ שנים אתה בארהמכ, לאר לא נולדת בישםא.   2

  מעל שבע שנים. 4ע שנים   שב לבעארן בי. 3

  

וך לחינ. 3דתי  -נוך הממלכתייחל. 2ינוך הממלכתי   חל. 1: רבית הספת ייכותשה. 3

  )דוברי ערבית(י דרוז/רביהע

  
  גרפיהואיודי גמיל.  ב

 
  ?ת השנה/ה לומד/רפיה שאתגואם הנושאים בגיהמ.     4

_________________________________________________________________  

   

  ? ת השנה/ה לומד/ה שאתיגרפודי הגיאימולה מוצמרה /ם אתאה  .5

  ה מאודבר במידה. 5ידה רבה      מב. 4     תינוינבמידה ב. 3      הטעבמידה מ. 2לל לא      כ.  1  

       

  ה     עט מדהמיב. 2לא     לל כ.  1? מד השנהלוה שאת רפיהגואיגה דיומי  אתה מרוצה מלםאה  .6

  מידה רבה מאוד  ב. 5     ה רבהדבמי. 4ידה בינונית    מב. 3

 
, י  למקצוע בכלל/והתייחסי /א פרטנ?  פיהת בלימודי הגיאוגר/והבא ה/ם הדברים שאתהמ  .7

  . דעו והתיכל ץלפעילויות מחו, לדרכי ההוראה,  לנושאים שעניינו אותך השנה

  ______________________________________________________לימודושאי הנ 

  _______________________________________________________רכי ההוראהד

  _________________________________________________תהיכלץ עילויות מחופ

  _________________________________________________________ ____ראח

  

, י למקצוע בכלל/י והתייחס/נא פרט? גרפיהווהב בלימודי הגיאא ךנשאים רידבהם המ  .8

  .            לכיתה ועוד ץוחמ תויוליעפל, הוראהה ילדרכ, ך השנהתאו ו עניינלנושאים שפחות

  ______________________________________________________ודשאי הלימונ 

  ______________________________________________________הארכי ההורד

  _________________________________________________היתכלץ עילויות מחופ

  _____________________________________________________________ר חא
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 נכללים כיום בלימודי םשאינ, גיאוגרפיהבוד  ללמת/יןיעונמהיית  םהם הנושאים עליהמ.  9

  ? הגיאוגרפיה

__________________________________________________________________  

  

  ?עדו מ?וד גיאוגרפיהמללם חשוב לדעתך אה.  10

__________________________________________________________________  

  

  ?או מוסריות עשוי לדעתך לעורר לימוד הגיאוגרפיה תולות ערכישאלו יא.  11

  _________________________________________________________________  

  

  ?להאות אל שהתמודד עםל הי הדרך המתאימהמ.  12

__________________________________________________________________  

  
  

  '?יב' המשיך וללמוד גיאוגרפיה גם בכיתות יאל ןה מעוניי/ אתםהא  .13

  במידה רבה מאוד . 5במידה רבה     . 4במידה בינונית     . 3     עטהמידה מב. 2     אל לכל.  1  

  יני יודעא.  6  

  

  ודי הגיאוגרפיה ולדרכי ההוראה מליל עעמדות בנוגות ועד. ג

  
ודי הגיאוגרפיה בחטיבה מללמוד במסגרת לי שובמה ח לשאלה םיחסייתמיגדים שלפניך הה  . 13

  .םהד מח כל איבגל ךתריחב תא נא סמן. העליונה

  
 ללכ

לא 
  ובחש

ב ושח
במידה 
 מעטה

ב ושח
במידה 
תיבינונ  

ב ושח
במידה 
 רבה

ב ושח
במידה 

רבה 
 מאוד

 5 4 3 2 1  פיה של ארץ ישראלרגוגיאללמוד על ה שי

 5 4 3 2 1  רח התיכוןמזל ה שיהפגרוללמוד על הגיא שי

, אקלים( המדעיים של הגיאוגרפיה םיטללמוד על ההיב שי
  )לוגיהיאומורפוג, גיאולוגיה

1 2 3 4 5 

 פיהרגואיגה  החברתיים שלםיטללמוד על ההיב שי
  )לםוים בעונ שמקומותבברות ח(

1 2 3 4 5 

 התרבותיים של הגיאוגרפיה םיטללמוד על ההיב שי
  )ם בעולםוניקומות שמתרבויות ב(

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  יסוד של שפת הגיאוגרפיהה יללמוד את מושג שי

 5 4 3 2 1  אוגרפיים אקטואלייםגי םיושאללמוד על נ שי

מחשבות על (פיה רגויאגסופיה של הופיל הללמוד על שי
  )עות ועודמסל ע,יםנשואת  בין מקומוקשרים

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  יבהכות הסביום אחתמללמוד נושאים  שי

גיאוגרפיים הקשורים לפוליטיקה  םיללמוד על נושא שי
  )כמו המאבק על המים(

1 2 3 4 5 

 המשך הלוח בעמוד הבא
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 ללכ

לא 
  ובחש

ב ושח
במידה 
 מעטה

ב ושח
במידה 
תיבינונ  

ב ושח
במידה 
 רבה

ב ושח
במידה 

רבה 
דמאו  

 5 4 3 2 1  ימודיים רביםל םך שיהיו סיוריירצ

ר התנסות בעבודת חקזדמנות לה םך לתת לתלמידיירצ
  מעשית

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  ות האחרונות בתחום הגיאוגרפיהיוחלהתעדכן בהתפת שי

 5 4 3 2 1  ראת הגיאוגרפיהוהבלשלב אינטרנט  שי

 5 4 3 2 1  פיה בשילוב עם מקצועות אחריםרגוללמוד גיא שי

 5 4 3 2 1  הספרת בי ברפיהגואגי ודמוב ללחש, כ"הסב
    

  

  )דוברי ערבית(דרוזי /ירבהעך נוחי ה;ד"וך הממהחינ; מ"ינוך המחה: בטים ייחודייםיה .ה

  

  ? ספרך-  הגיאוגרפיה בזרם החינוכי אליו משתייך ביתראתם של הויידוחם ההיבטים הייהמ  . 20

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 _________________________________________________________________  

  

בין אותם  סתירה בין תוכנית הלימודים הנוכחית לם לעתימתייק יה כ/ה חש/אתם אה  . 21

   ?ה מציע להתמודד עם סתירה זו/כיצד את. הדגימי/גםהד וי/רט פנא? ודייםייחהיבטים 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ ______  
  

  

  ספר יתצוותי בריאיון אלון לש. ד

מה ). מגמה, גודל כיתות,  הוראהףקיה(? ספרה ת הגיאוגרפיה בביםוח בתום כישהנע מה  . 1

  )יתהכחוץ ל מפעילות(ת ליאפורמ-הלא תוליים והפעילאהיקף הלימודים הפורמ
יתוף ש, םרימום ע פ"שת ?ת אחריםעום מקצו עימוד הגיאוגרפיהל ביזה אופן משתלאב  . 2

  ? בפועלרהמה קו. הל דומיננטית בשיתופים אגיאוגרפיהעד כמה ה, בתכנים
 גיאוגרפיהעם מי ה?  התרחבות המקצוע לתחומי לימוד אחריםתאד דוית הספר מעב אםה  . 3

  ?"מתחרה"
  ?ך ליישמהרעל הד ולימודיםהת כני תלע ךת דעהמ  . 4
  ?די הגיאוגרפיהומיתורם בל/ חשובהמ  . 5
  ? ת בהוראת המקצועיויתעי בו אייםכנו קשם ייתאה  . 6
  ?דם כא לתלמידםגרפיה תורמיואי לימודי גהמ  . 7
  ?וך ערכי באמצעות הוראת המקצועניח אפשר ומיושם םאה  .8
  ?גרפיהויאהגת אוי תכנים אקטואליים בהורטיבצד באים לידי יכ  . 9

  ?מה מיותר? תרחבלאן אתם מציעים לה? וע זהקצמ ב ראוי שילמדוהמ  .10
  .תיומנויומ/תחומי תוכן) אינטרדיסציפלינרי/דיסציפלינרי(צוע מקה תאורתכם לה גישהמ  . 11

  .)יממלכת, ערבי, ד"ממ (זרגמלבטים מיוחדים יה  . 12
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  םריתארים במקצועות אח: ם לפי השכלהירומהתפלגות : ח גפסנ

  וזאח  חותיכש  

  22.2  4  סמך בחינוךמו

  16.7  3  ארץ ישראלסמך בלימודי מו

  11.1  2  םיערתכנון  במךסמו

  5.6  1  םעיסמך בהוראת המדמו

  5.6  1  היבך באיכות הסבמוסמ

  5.6  1  וריתיבסמך במדיניות צמו

  5.6  1  הסמך במדע המדינמו

  5.6  1  ותרבתיי מךסמו

  5.6  1  סביבה וסמך במשאבי טבעמו

  5.6  1  גיאוגרפיהר ל"ד

  5.6  1  ר לחינוך"ד
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  הפיקוחם טע מותוילמשתים בהרומהשתתפות ה: ח דפסנ

  חותיכש  
וז מתוך חא

  תוהתשוב
וז מתוך חא

  םהעוני

ישראל / התיכון חזרהמשל פיה גראוגי
   התיכוןבגיאוגרפיה של המזרח

    11.8  

  11.8  7.5  8    ת"זההמ

  8.8      ראלשיץ ארשל פיה גראוגי

  1.5  0.9  1  כלוסייה או

  1.5  0.9  1  ח"של

  1.5  0.9  1  וגרפיהדמ

  1.5  0.9  1  יתובישי פיהגראוגי

  1.5  0.9  1  לראם בישמי

  1.5  0.9  1  שליםירו

גיאומורפולוגיה ו הדות בגיאולוגיוסי
  )גיאוגרפיה נושאית(

    6.3  

  4.4  2.8  3  אולוגיהגי

  2.9  1.9  2  ור הארץדעי כמד

  4.4      ) שאיתונ(ת ליכלכפיה גראוגי

  2.9  1.9  2  בורהחת

  1.5  0.9  1  כלכליתפיה גראוגי

  4.4      ) נושאית(ר ויע

  2.9  1.9  2  ורעי

  1.5  0.9  1  יתונירע פיהגראוגי

  4.4      ) חבלית (ןפי

  4.4  2.8  3  ןיפ

  2.9      ) נושאית(ים לקא

  2.9  1.9  2  ליםאק

  2.9      )ליתחב(השלישי ם ולהעשל פיה גראוגי

  2.9  1.9  2  חפתמת הלםועה

  1.5      )שאיתונ (יתפיזפיה גראוגי

  1.5  0.9  1  תסיי פגיאוגרפיה

  82.4      רחא

  23  15  16  ובליזציהגל

  20.6  13.1  14   בגיאוגרפיהנה לבגרותהכ

  16.2  10.3  11  גיאוגרפיהמחשוב ב/ שביםמח

  13.2  8.4  9  ר" בכיתות מבת גיאוגרפיהראהו

  7.4  4.7  5   ליםבי מום מוריותתלמהש

  5.9  3.7  4  כות הסביבהאי

 המשך הלוח בעמוד הבא                                                                                                                   
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  חותיכש  
וז מתוך חא

  תוהתשוב
וז מתוך חא

  םהעוני

  2.9  1.9  2  וריםסי

  2.9  1.9  2  גיאוגרפיהב ידה חוץ כיתתיתלמ

  1.5  0.9  1   וערכיםגיאוגרפיה

  1.5  0.9  1  םמרי לימוד חדשיחו

  1.5  0.9  1  חיית קבוצותהנ

  1.5  0.9  1  תפיולחהוראה  / אהכים חדשות בהורדר

  1.5  0.9  1  גיאוגרפיההוראת  בנולוגיות חדשותטכ

  1.5  0.9  1  "רתחבדרך א פיהרגואיג"

  1.5  0.9  1   אנושיתגיאוגרפיה

  1.5  0.9  1  רות צפ

  1.5  0.9  1  קשבתותראה מהו

  1.5  0.9  1  תינוך סביבחי
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  ת מטעם גופים אחריםולמויתשההשתתפות מורים ב: ח הספנ

  חותיכש  

וז אח
מתוך 
  תהתשובו

וז אח
מתוך 
  העונים

, נתן-ידמכללת , הית נתנייריע: אושפים ללא ציון נגו
מועדון המורים , מכון שכטר ליהדות, גוגיתפדמרכזיה 

 מטה, גנת הטבעהה להחבר , ירושליםגיאוגרפיהל
קמפוס ,  בן צבייד, רנהשו צרנירמליישום ק

  .לאומית בינגיאוגרפיהל

12  16.2  23.1  

, בחרבמ םיישוב, בגהנ, פרים חדשיםס: ח"מט
  17.3  12.2  9  לוסייה במרחבאוכ

  17.3  12.2  9  תיתנת שמוהשתל, ארץההכרת , םסיורי: ל"קק

רכזי , היבטים במרחב, טיביתרנלמידה אלט: רניםאו
  אוש נוןללא צי, רת עבודות חקבכתי, וליםיט

6  8.1  11.5  

ללא ציון , חינוך טכנולוגי, הארץכדור : ון ויצמןמכ
  נושא

5  6.8  9.6  

  7.7  5.4  4  אוגרפיה ותיירותגי :ניברסיטת חיפהאו

 ,גיאוגרפיהצוע בק מוזריכ ,ב המדעיםולשימרכז ל
  ח"של, הסבה ולימודי הסביבה

4  5.4  7.7  

  7.7  5.4  4  ושאנללא ציון , ציהיזל גלוב:א"ת' ניאו

  7.7  5.4  4  אשונללא ציון , ת"הזמ:  אילןבר

  7.7  5.4  4  ללא ציון נושא, םירוסי,  ועד יםמל מכר:גון המוריםאר

  3.8  2.7  2   מיםבי משא:רד החקלאותמש

 איכות :כרם העת ביתבבה גבי לאיכות הסהחידהי
  הסביבה

1  1.4  1.9  

  1.9  1.4  1  ץת הארכר ה:כת מחוז צפוןלש

  1.9  1.4  1  םביערדים יחסי יהו: ת ברלבי

  1.9  1.4  1   מחשבים:מ"מק

  1.9  1.4  1  ח וידיעת הארץ"ף שלאג :הל חברה ונוערמנ

  1.9  1.4  1   הקלהבת הרכ:זיאון המדעמו

  1.9  1.4  1  קרחו מלמידה: סגהפ

  1.9  1.4  1   השתלמויות שטחקתלמח :יירותהתרד מש

  1.9  1.4  1  ותיבתיביות סבע: ללת עמק הירדןמכ

 טלוויזיהשילוב : עםפר שאהלי הורסגכז לפיתוח מר
  גיאוגרפיהנוכית בהוראת ההחי

1  1.4  1.9  

אקלים , תיפ חלוהערכה, ר"במ :ריית פתח תקווהעי
  ספרי-בית

1  1.4  1.9  
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  נושאית וחבליתד  הלימותביחידום דו המורימם שליישאוצירופי הנ: ח ופסנ

  וזחא  חותיכש  ית ארפיה נושגוארת נושאים בגייחב

  29.5  43  כליתונית וכלריעגיאוגרפיה 

  24.7  36  השלישי םלית והעוות הברצרא

  15.8  23  יםשאאחד מהנו ףא

  15.1  22  כלכלית קר

  15.1  22  יתברארצות ה קר

  11.6  17  אחד מהנושאים ףא

  11.6  17  שיליעולם ש קר

  11.6  17  ישיללם השעוייתית והעשת תרהבות הברית צרא

  8.9  13  עירונית קר

  6.8  10  איםשונדים את חמשת המלמ

מערב אירופה , שייתיתעת רת הבתירהב תצורא
  והעולם השלישי

8  5.5  

  4.1  6  לישי השםלהעו וב אירופהרעמ

  4.1  6  לוגיה ואקליםופרגיאומו, ולוגיהאיג

  3.4  5  יםית ואקלכללכ

  3.4  5  אירופה קר

  2.7  4   תעשייתיתרתבארצות הברית ה קר

ת הבתר תעשייתית בריה תארצו, ות הבריתצרא
  ישלישלם הוהעו

4  2.7  

  2.1  3  קליםא קר

  2.1  3  ולוגיהאיגכלכלית ו, וניתריע

  2.1  3  יםלקאכלכלית ו, וניתריע

  2.1  3  רופה והעולם השלישייא מערב, ות הבריתצרא

  1.4  2  יהוגגיאול קר

  1.4  2  פולוגיהריאומוג והגיאולוגי, וניתריע

  1.4  2  ולוגיה ואקליםאיג

  1.4  2  למד עירונית מ אל

  1.4  2  ירופהא ות הברית ומערבצרא

  1.4  2  שייתית ואירופהעת ות הברית הבתרצרא

  1.4  2  יםושאנה ד את כל ארבעתמלמ

  0.7  1  הגיאומורפולוגי קר

  0.7  1  אולוגיהיית וגרוניע

  0.7  1  ונית ואקליםריע

  0.7  1  ולוגיהפרוולוגיה וגיאומאיג

  0.7  1  יה וגיאולוגיהגולגיאומורפו, ליתכלכ

  0.7  1  יםלקאיה וגיאולוג, וניתריע

  0.7  1  םליאקד מלמ אל

  0.7  1  שייתיתתעהברית הבתר  תוות הברית וארצצרא
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  ת ו מטרות ספציפיהשגת בנוגע לדרכי ריםהצעות המו: ח ז נספ
  גיאוגרפיהת הבהורא

 
  ומשמעותן) מאפיינים, דפוסים, תכונות(חב עות במרופבנת תה: 1ת מטרה גשה

ביוזמת , שיחות ודיונים כיתתיים; גרפים תאיקרובה במפת יאגול בקררת :רטגיות למידהטסא

 עריכת חזרות על החומר; םייצוני חי גורמיםפמת אורצה; יםהמורה או ביוזמת התלמיד

  ילמות הצגת ד,  בדפי עבודהששימו; םוניש םישגדהב

ם ריאמחוברת מ; ונאיותתיעכתבות ; טנרינטא יחומר; יםטרס: השהמח צעימא/רות מידעוקמ

  הפוליטיקה בישראל , מודלים; ערכה על ידי המורהניים שטנוורלים רקופ

  בנוגע לתופעות במרחב  ותיקוגילוי ח; יהלואטקא: מכיםתוים נכת

  ) לא מוגדרת(יתיתתכ ץפעילות חו; םורייס: יותתתיכ ץוח תולעופ

 
  הגיאוגרפי בחיכי שינוי במרלהתנה של בהוזיהוי : 2ת מטרה גשה

  יצוע עבודות חקר עצמאיות ב; הול בקריאה במפגרת: הידלמת רטגיוטסא

  עיתונות  טעיק, טנרטרי אינמחו, יםטרס :המחשה יאמצע/רות מידעוקמ

 העוברים על השינויים; י במרחבבנוגע לתהליכי שינויות קווי חלגי; ואליהטקא: ים תומכיםנכת

   חיים שונים ימו וביטויים בתחלארהחברה הערבית ביש

   ריםויס: תולות חוץ כיתתיועפ

  

  ביםכור מםצבימשל הבנה : רכתיתעמ-ה וחשיבה מרחבית ראיחתופי: 3 הטר מתגהש

  נט נטרומרי איח; ותיאנכתבות עיתו; יםטרס: מחשהה יאמצע/רות מידעוקמ

 
, סביבות ונופים, אזורים, ות המרחבית של מקומותרה בשונהכבנה וה: 4ת מטרה גשה

  ובשורשי שונות זו

ביצוע ; יוזמת המורה או ביוזמת התלמידיםב, יםיתת כייוניםדות שיחו: רטגיות למידהטסא

  ים דהתלמיל הקרובה ש תםיבב ס עלרהסקי

  נושא סביבה ונוף ב עסדנת קולנו; יםטרס: השמחה יאמצע/רות מידעוקמ

  ות שונות ביבממוקמות בסה ותניין מדב הואושה: ים תומכיםנכת

  רים ויס: תולות חוץ כיתתיועפ

 
הפרטים לסביבתם הפיזית והאנושית עות לאחריות דומח הטיפו: 5ת מטרה גשה

  החוקהרו הקרובה

מידה ל; םהתלמידי ביוזמת המורה או ביוזמת, יםיתתות ודיונים כיחיש: יות למידהגרטטסא

   הסביבה תוכית לימודים ייחודית בנושא איתכנ;  הצגת דילמות;מתוקשבת

  םיטרס: מחשהה יאמצע/רות מידעוקמ

ת עוה של חשיבות הסביבה הקרובה והמחשה באמצגשדה; ליטיקה בישראלופה: םיים תומכנכת

  ת אומוגד
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ת אחריות רהגב; ביבההס תוכיא לש םיטקוירוב תלמידים בפליש: תולות חוץ כיתתיועפ

  ) ריעשיפור פני ה(ה ברו הקתםבבי בסם לנושאים כללייםהתלמידי

  
  אלם ישרעל ולארש ירץלאת כוייהשר ותחושת שקהחיזוק : 6ת מטרה גשה

ול גרת ;יםידזמת התלמוביו אה מור הביוזמת, יםיתתות ודיונים כיחיש: דהרטגיות למיטסא

  ; על הסיוריםהגשת דוחות; ורתוד לביקידע; םינודיח; םיפרבקריאת גו הבקריאת במפ

  ותנתועיי עקט; יםטרס: מחשהעי האמצ/עדימרות וקמ

 בכל בוקר ;יקה לארץ ישראלבז ך"נת ויהטוריסגרפיה הויאגל  שוד משולבמיל: ים תומכיםנכת

מיקום , מבנה; קה בישראליפוליטה; הבת הארץא עלר דבשמי נכתב על הלוח משפט יומ

  ל  י בישראבוהיסטוריה של הכפר הער

  מפגשים עם אוכלוסיות שונות  , םיוצבבקי ודהב עימי ;ריםויס: תוי כיתתולות חוץעפ

  
   והרחוקהקרובהה בהיבסעילה ב פותורבמע עידוד: 7 רהמטגת שה

הרצאות ; ידיםמת התלזמה או ביורהמוזמת ביו, ייםתתות ודיונים כיחיש: ת למידהרטגיוטסא

, םיתוניע , טנאינטר(ורות שונים על חומרים ממקסת ה המבוסדבוע תביתכ; םיינוצימפי גורמים ח

  ;)תבי עתכ

  יםטרס: השחמה יאמצע/מידע תורוקמ

  ואליה טקא: םכיים תומנכת

  ת יתלקהיעבודה ; ריםויס: תויתתיכ ץוח תלוועפ

 
  אליקל הלו ע והשפעתויובאללגהמד מ לתמודעו: 8ת מטרה גשה

כתיבת ; התלמידיםרה או ביוזמת המוביוזמת  ,יםיתתות ודיונים כיחיש: רטגיות למידהטסא

   יתצתבו קדהבוע; )כתבי עת, וניםתיע, אינטרנט(ונים ש תבודה המבוססת על חומרים ממקורוע

  ; םימיתרש; מאמרים; יםטרס: המחשה יעצאמ/דעימת ורקומ

השפעתן של ; ם עובדים זרים על הארצות מהן באוענות ויאעריכת ר; הילואטקא: כיםומים תנכת

  שראל  על מדינת יולםינות העדמ

  ;  בים משו:י הערכהכרד

 
  יות לתחום הגיאוגרפיהטנומנויות הרלוו מיחפיתו: 9ת מטרה גשה

; ותאיביצוע עבודות חקר עצמ; םבקריאת גרפיו הבמפאת יבקרל תרגו: רטגיות למידהטסא

   ת בכיתהועבוד; תומליד תגצה; תיתעבודה קבוצ; פתירת אנסין; הי עבודדפוש בשימ; יםידונח

  קטעי עיתונות ; טנרחומרי אינט; יםטרס: מחשהה יאמצע/ידערות מוקמ

  וח חבלים תינ: ים תומכיםנכת

  רים ויס: תולות חוץ כיתתיועפ

    דימד ותלמיהמיומנות של כל תל תמקה אישית של רידב:  הערכהכירד
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  אחרל דובכ חותיפו ת תרבותי-ונות חברתיתשל מודעות: 10ת מטרה גשה

מבוססת על חומרים ממקורות ה ה עבודתביתכ; תונובגרפים ותמוש מיש: ת למידהורטגיטסא

  בוצתית קדהבוע; )עתי תבכ, עיתונים, אינטרנט (שונים 

; יהלאקטוא; "מקרו"ל בישראל והתייחסותם "ורקמי"מה של מצבי גדה: םיכמותים נכת

ות באמצעים רים שונוימוד על אזל; תוברת ילדבה ידר שיפוטיות וסובלנות לגבעעל הת התעקשו

   תםוהיכרות עם תרב

ת רוסגבמם ריקובי; גזרים שוניםממ םישנמפגש עם א; םירויס: תולות חוץ כיתתיועפ

  תרבותיות שונות
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  –גרפיה  בגיאוודיםימ הגשמת מטרות תכנית הלסולם של םימ גורניתוח:  חחפסנ
  יב- יאתיתוכ

  2רם וג  1ם רוג  ן הפריטכות

      רפיוגאיע גדחום יתמ מטרות: ם ראשוןרוג

  .233  .833  יכי שינוי במרחב הגיאוגרפיהלהוי והבנה של תזי

  .190  .819  ןתומעשמו) מאפיינים, סיםפוד, ותונתכ (רחבת במוהבנת תופע

ת סביבו, ריםואז, מות מקושלהמרחבית  תנה והכרה בשונוהב
  .125  .741  ובשורשי שונות זו, םיונופ

בנה של מצבים ה: יתתכמער-ביתח מרבהתוח ראייה וחשיפי
  .350  .716  כביםמור

      ם ערכיםוחתמטרות מ: ם שנירוג

  .815  .189   והרחוקהבהרוהקה יבסב בהילדוד מעורבות פעעי

  .767  .249  חרוח כבוד לאתרבותית ופית-יתרתונות חבדעות לשומ

  .738  .076  השייכות לארץ ישראל ולעם ישראלת זוק הקשר ותחושחי

ית טים לסביבתם הפיז הפרחריותות לאעפוח המודטי
  והאנושית הקרובה והרחוקה

486.  563.  

  .489  .311  ליקאלו העלו לי והשפעתבאדעות לממד הגלומו

 הפקת ידע (וונטיות לתחום הגיאוגרפיהלהרת וינומויתוח מפי
  )למיים וניתוחם ועודונים גתואיסוף נ, םוניות שמקורמ

433.  437.  
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נית הלימודיםדות בנוגע לתכ סולם עמ שלםימניתוח גור : טחפסנ  
י  כיתות – רפיהוגאיבג  

 
  3רם וג  2רם וג  1ם רוג  ן הפריטכות

אים תהליכי טבד המ לימוי לנושאותגעוהנות מדע: ם ראשוןרוג
  למידה מורכבים

      

מחשבות על קשרים (גרפיה ו הגיאשלופיה וסליעל הפד  ללמויש
  )דו ועעל מסעות,בין מקומות ואנשים

735.  067.  053.-  

  -.137  .210  .630   גיאוגרפיים אקטואלייםים ללמוד על נושאיש

  .124  .285  .615  הגיאוגרפיהת שפל  שודיסה י ללמוד את מושגיש

 רותבח(פיה רגואיגה ם החברתיים שלטי ללמוד על ההיביש
  )ולםעים בונמות שמקוב

549.  337.  147.  

ות ויברת (פיהרגאוגיל הם התרבותיים שטי ללמוד על ההיביש
  )לםעונים בו שבמקומות

536.  195.  213.  

  .237  -.124  .500  יםחר אעם מקצועותב לושירפיה בוג ללמוד גיאיש

  .419  .275  .440  פיהגראוגיות האחרונות בתחום היחו בהתפתלהתעדכןש י 

לימוד המבטאים תהליכי   לנושאיותעגונ התעמדו: ני שםרוג
  למידה בסיסיים

      

  .103  .817  -.083  אלר ארץ יש שלרפיהוגעל הגיא ללמוד שי

  -.191  .768  .196  ח התיכון של המזררפיהוג ללמוד על הגיאיש

  .383  .662  .136  רפס הית בבהרפייאוג גדוחשוב ללמ, כ"הבס

כמו (וליטיקה פקשורים ל הרפייםג גיאויםאושל נ ללמוד עיש
  )המאבק על המים

357.  497.  053.-  

  -.032  .404  .350   הסביבהתויכא םחותמנושאים  ללמוד יש

, אקלים (ם המדעיים של הגיאוגרפיהטי ללמוד על ההיביש
  )רפולוגיהמואוגי, הגילואויג

331.  400.  111.  

ם וד הכוללים יישווגעות לנושאי לימנה עמדות: ם שלישירוג
  והתנסות

      

  .771  .028  -.085  יים רביםודלימם יוריך שיהיו סיצר

  .758  .095  .059  ודת חקר מעשיתמנות להתנסות בעבהזדם יך לתת לתלמידיצר

  .550  -.119  .366  וראת הגיאוגרפיהט בהרננטלב אילש יש
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