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עקרונות ודרכים בחיבור מדריך למורה בביולוגיה כאמצעי להעברת 

  1מסרים ומידע למורים

  עה אבולעפיהנֹ

  

  מבוא

מדריך ("יסודי כוללים על פי רוב הדרכה כתובה למורה -חומרי למידה בביולוגיה לבית הספר העל

 של השאלה מה לכלול בהדרכה הכתובה ואיך לעשותה רלוונטית לעבודתו). ל" מד–" למורה

 מקובל לכתוב מדריך למורה לספרי לימודש ףא. פתחים של חומרי למידהמעסיקה ְמ, המורה

בעבר נעשו מחקרים ספורים . לא קיימת הסכמה לגבי התכנים שיש לשלב בו, בביולוגיה

 אך חסרות הנחיות שעשויות לסייע למפתחים במשימתם , בכללשהתייחסו להדרכה הכתובה

  ).;Dreyfus et al., 1979  Shkedi, 1995; Shkedi, 1998; Stanko, 1967 ;1976 ,לברגב(

 .ו לעבודתים כרלוונטיי המורהבהוראה וייתפסו על ידלכלול מרכיבים שיסייעו צריך ל "המד

  . ה המוררק אז הוא ישמש בהצלחה כלי תכנון בידי; מושכתלהיכתב בצורה צריך ל "דהמ

ציע דגם ומל "ממדים ומפתחי חומרי למידה  את הצרכים והציפיות של מוראתר למנסה מאמר זה

 תיאור מחקרים שעסקו בו ו, במאמר מבוא תאורטי קצר.ד בביולוגיהומיל המלווה חומרי ל"למד

 עיקר  אתגיצממאמר ה. ל "להם זיקה למדיש ל  וכן מחקרים אחרים ובסיסים תאורטיים ש"במד

ל "מדהלדגם בסיס  ויוה,  נוסף לממצאים ומסקנות ממחקרים אחרים,אלה. ממצאי המחקר

  . בסוף המאמרבאמוה

  

   תאורטירקע

 בספרו יעדי, שעמד בראש המרכז לתכניות לימודים של משרד החינוך בתקופת הקמתו, אדןשבח 

פירוש תכנית ): 1991) (מדריך למורהה(להדרכה הכתובה  מספר תפקידים פרקים בתכנון לימודים

;  הרחבת הידע של המורה בתחום התוכן;הדרכת המורה בשימוש בחומר לתלמיד; הלימודים

  . טיפוח האוטונומיה של המורה וכושרו המקצועי; הדרכה לעבודה בסיטואציות משתנות

 16אפיינה ) Stanko )1967.  מדריכים למורהעניינם מעט מאוד מחקרים בארץ ובעולם שקיימים

 נכתבו אחרי 11 , מתוכם.ב" בארהיסודיים-ביולוגיה שהיו בשימוש בבתי הספר העלב לים"מד

היא בדקה גם דעות של ).  להוראת המדעים"התכניות החדשות"בתקופה שבה הוכנסו  (1959

ממצאיה . מדריך למורה שהיה ברשותם בשנה שקדמה למחקרהל ע' מורים לביולוגיה בכיתה י

המורים דיווחו שההדרכה .  במדריך למורה מעודכןוהעלו שאחוז גבוה של מורים השתמש

היו אלה ,  ביותר נוסף הוא שהמדריכים שעזרו למוריםממצא. עזרה להם בהוראההכתובה אכן 

  . שכללו התייחסות לעבודת המעבדה

מחקר ב. בישראל' ניתחה מדריך למורה שליווה ספר לימוד בהיסטוריה לכיתה ו) 1976(בלברג 

בספר ול "ו במדנמנהכוונות ש( הכותבים שלכוונות הצהרת הל ל" מידת התאמתו של המדהבדקנ

לרמת הביצוע מגיעים  התכנית ביסודהיא בדקה את האופן שבו חידושים ומטרות ש). תלמידל

ל "במדההוראה כמו כן בדקה האם הצעות . ל לחומר לתלמיד"וכן את הזיקה בין המד, בכיתה

  .באמת מאפשרות למורה לבחור

                                                           
' ע' בהדרכתם של פרופ) 2003, אבולעפיה(המאמר נכתב בעקבות עבודה לתואר דוקטור לפילוסופיה  1
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  :  היו אלהממצאיה העיקריים

מצא נל לא "בשום מקום במד, עם זאת. שימוש במקורות היסטורייםה היה ל"מדהחידוש ב •

דרכי שימוש על  ,מהימנות של מקורעל , סוגי מקורותעל , הסבר על מהותו של מקור היסטורי

הו מקור היסטורי מצא שלא כל המורים ידעו מנ שכן , מהותי ביותרזה הואחסר  (.במקור

  ). לפיויםלמדמוכיצד 

 הלימודים שהוצגה הלך הפעלת תכניתלשלב ערכים ואקטואליה במהמוצהרות לכוונות אשר  •

 עם חידושים ותל הסברים למורים או הנחיות להתמודד" לא נמצאו במד–בספר הלימוד 

  .אלה

להפעיל שיש שיקולים העל  הסבר נתלווה להןלא  אך , הרבה הצעות חלופיותל הובאו"במד •

  . ההוראהשיקולים לבחירת רצףעל הההצעות או בין  הרילבח

Dreyfus  ל לשילוב "העקרונות שהציעו להכנת מד. ל"הציגו עקרונות לעריכת מד) 1979(ועמיתיו

התבססו על משוב ממורים והתאימו לרצונות ולצרכים של , )גנטיקה(מעבדה בהוראת הביולוגיה 

קשר עם מפתחי , )להצגת הפעילויות(השיטה שהציעו כללה שני ימי עיון מרוכזים . המורים

הדרך שהציעו . שאלונים וראיונות אישייםכן ו, פנייה של המורים לפיהפעילויות במהלך ההוראה 

 ל"במד. במהלכה ובתום ההוראה, מורים לפני ההוראהמל התבססה על משוב מידי "לכתיבת המד

 מסקנת.  כמו אסטרטגיות הוראה ודרכי הערכה,הצביעו על נחיצותםהמורים ש  צרכיםלבווש

, )כאלה שנשארו בקשר עם המפתחים(ם מעורבים ל כזה יעיל בעיקר למורי"ם הייתה שמדהכותבי

  ).גנטיקה(מנוסים ובעלי בסיס חזק בתחום התוכן 

הפעילויות , Shulmanעל פי ). Shulman)1986  מחקרו של לפני ל ראו אור עוד"נהמחקרים ה

בכיתה מושפעות מיכולתו של המורה למזג את המסגרת הרעיונית והכוונות שנוסחו על ידי קובעי 

רכי התלמידים ועם האפשרויות והחומרים שעומדים ועם צ, ת עם האילוצים החיצונייםהמדיניו

 Pedagogical" (תוכן-ידע פדגוגי תלוי" Shulman מה שכינהמ זאת נגזרתיכולת . לרשותו

Content Knowledge=PCK (שיש למורה ,)הוראה טובה תלויה בכך , לטענתו). 9'  עמ,שם

ים למורה נחוצ תחומי הידע ה,)1987(על פי שולמן . הודי למורייח, הידע של המורה הוא אישיש

ידע פדגוגי  ,ידע של הקוריקולום ,ידע פדגוגי כללי ,ידע של חומר הלימוד:  אלההמקצוען הם

ידע כן ו, )תרבות, קהילה, מבנה כיתה(ידע שקשור לסביבת הלמידה  ,הלומדיםעל ידע  ,תוכן- תלוי

    פרסום תפיסתו שלעם. ןהפילוסופי שלה-ההיסטוריהרקע ו חינוכיות כלליות של מטרות

Shulman השתנתה ההתייחסות לצרכים הייחודיים של המורה, ואימוצה על ידי אנשי החינוך .  

 Shkedi)1995 (אחת . ל" בראיונות אישיים את ההעדפות והצרכים של המורים ממדבדק

 ההתייחסות לתכנים יעורמה ש: כמו למשל, ל הטוב בעיני המורה" למאפייני המדנגעההשאלות 

ים מאפשרים למורים להתאים "האם המדל? ל"או לדידקטיקה שהמורים מבקשים למצוא במד

 ראיין מורים המלמדים מגוון שקדי? את החומר לתלמידים שלהם ולתנאים הייחודיים של כיתתם

 וחופש הוא מצא שמורים רבים מעוניינים למצוא במדריך למורה אפשרויות. מקצועות וגילים

מקצת המורים מעוניינים ). 60% -כ(רעיונות והצעות לפעילויות דידקטיות , )80% - כ(בחירה 

 העלה כיאותו מחקר . נימוקים לפעילויות ושיטות הוראה, למצוא התייחסות למצבים משתנים

מבין מורי ). שם(רכי המורים ו למורה אינם עונים על צלים" שהמדיםשליש מהמורים סבורכ

ואחוז דומה , ל התייחסות לתכנים המדעיים" היו מעוניינים למצוא במד50% -כ, ראייןמדעים שה
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רים ו מהמורים סב80% -מצא שכנבאותו מחקר . ל התייחסות לדידקטיקה"ביקשו למצוא במד

  ).רק עם הספר לתלמיד(ל "שמורה יכול להסתדר ללא מד

 לו פוטנציאל שימושי גם ל שיש"אפשרות לפתח מדShkedi בדק ) 1998(במחקר מאוחר יותר 

 Emancipated)" משוחררים"וגם למורים ) Educated Teachers" (שזקוקים להכוונה"למורים 

Teachers) .למעשה. ל"את הגישה המוצגת במדמבינים עד כמה המורים :  המחקר הייתהתשאל ,

" תוכן-לויתת גישה פדגוגית "ל שגם יכוון מורים לגבי "אם ניתן לפתח מדשקדי בדק במחקר זה 

)Pedagogic-Content Approach ( אוטונומיההרגשת וגם יקנה להם .  

הם מאבדים את הרגישו ש,  נאמנים לגישת התוכן הפדגוגישהיומורים , Shkediעל פי מסקנתו של 

התכנית נתפסה בעיניהם כמאפשרת אוטונומיה , ל"אם הם התעלמו מהגישה הנ. האוטונומיה

  .למורה

חומר לא קשורים ללים "המד, לעתים.  ספציפי מתלווה לספר לימוד למורההמדריך, על פי רוב

ל "המד). McNeil, 1991(שאלות ומערכי שיעור , פעילויות,  רקעחומרהמיועד לתלמיד וכוללים 

  ).שם(הוא כלי סיוע למורה בהפעלת הקוריקולום 

  

  המחקרעל 

   המחקרמטרת

דגם . יסודי-ביולוגיה לבית הספר העלב) ל"מד(תשתית למדריך למורה - דגם להציענועדהמחקר 

 לפיהם תיבנה מערכת שיקולים וינוסחו המלצות .זה יתבסס על ממצאי המחקר ומסקנותיו

 :הדגם יתחשב. ל"לכתיבת מד

  ;בכוונות המפתחים .1

  ; בדבריהםמתבטאיםבציפיות ובצרכים של מגוון מורים כפי שהם  .2

  .בפערים בין כוונות המפתחים לבין ציפיות המורים .3

  

  שאלות המחקר

יסודי על פי -להעספר ה לחומרי למידה בביולוגיה לבית ל"מד לכלול בשמהם סוגי המסרים שי .1

  ?והאם יש התאמה בין ציפיות המורים לבין התפיסות של המפתחים, ציפיותיהם של המורים

  ?האם ניתן לסווג את הצרכים והציפיות של המורים על פי נתוני הרקע שלהם .2

    - כדים המיועדים למורים  המסרייוצגוכיצד  .3

  ;שיגיעו לתודעת המורים. א

  ;שיתקבלו על ידם כמסייעים להוראה. ב

  .שיהוו גירוי להעשרת התפיסה הקוריקולרית שלהם בהתאם לכוונות המפתחים. ג

  

   מהלך המחקר

  : בדיקת מצב קיים ומסקנות: שלב א
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ל מורים לביולוגיה מידת ההיכרות ומידת השימוש ש  נבדקה:ל"עמדות מורים כלפי מד

לציין את מידת ההיכרות   התבקשו המורים2,באמצעות שאלונים אישיים. לים קיימים"במד

התבקשו לציין גם המורים . לביולוגיהנפוצים לים "ל מרשימת מד"והשימוש שלהם עם כל מד

  .  המוכרים להםלים" המדהוראה שלבשאלונים ובראיונות אישיים את דעתם על תרומתם ל

לים קיימים ודרך "מדשל ם הכניותל בנוגענבדקו עמדות של מורים לביולוגיה  כךלנוסף 

יחסם , תכנית חדשהעם היכרות עם חומרי למידה או ה  דרכייהם לגביהעדפות וכן הצגתם

  .ל"לכתיבת מד הגוף המתאים ביותר ,לדעתם, כן מהו ו,לתקשורת ממוחשבת

כלפי   הלמידהשל מפתחי חומרי הםינבדקו עמדותבראיונות  :ל"עמדות מפתחים כלפי מד

  .ל"התכנים הרצויים במד

   :לים"ניתוח מד

  .מוצגים בהםהלים לספרי לימוד בביולוגיה על מנת לאפיינם על פי התכנים "ניתוח של מד •

  ).הסקת מסקנות(סיכום המצב הקיים  •

ים ובשילוב התייחסויות גיבוש המלצות למפתחי חומרי למידה על סמך הממצא: שלב ב

הצטיירה תמונת המצב העכשווית , על סמך הרקע העיוני והממצאים שהתקבלו: יותתאורט

  . בביולוגיהחומרי למידהנכתבו המלצות למפתחי ולים "לגבי מד

 בתהליך ספירלי  הדגם פותח: חדשל"שיהווה תשתית לכתיבת מדתאורטי פיתוח דגם : שלב ג

גמת יישום הדגם על פרק מספר הד, ראיונות עם מפתחים ושכלול הדגם,  פיתוח ראשונישכלל

  .הסקת מסקנות ושיפור הדגם, לימוד

  

  שיטות המחקרוכלי המחקר 

   כלי המחקר

ועם )  מורים9(מדגם מהמורים -ראיונות אישיים עם תת,  מורים105 מדגם שלשאלונים אישיים ל

  . מורים 12איון קבוצתי ממוקד עם י ר,מפתחים 5

  .שפותח במחקר זה" לים"ניתוח מדמכשיר ל" נעשה באמצעות לים"המדניתוח 

 – ובחלק אחר ,בשיטות כמותיותהתבצע , ועל פי העניין, ניתוח הממצאים בחלק מהמקרים

   .בשיטות איכותניות

  

   ועיבוד הנתוניםשימוש בהם, פיתוח הכלים

  שאלון אישי למורה

. 2; ייםפרטים איש. 1: בנוי מארבעה חלקים, )...' עמ, "שאלון למורים "– 1 נספח(השאלון 

תרומת מרכיבים . 3; והשימוש בהםעמם לים בביולוגיה ומידת ההיכרות "התייחסות כללית למד

כלפי מורים הרצויה על תכנית לימודים חדשה ועמדות הלמידה דרך . 4; ל להוראה"שונים במד

  . ל"מד

  

  

  

  

                                                           
  ...' עמ, "שאלון למורים"– 1ראו נספח  2
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  מדגם המורים והפצת השאלון

סוג בית , דרגת הכיתות, הכשרה, תהשכלה פורמלי,  ותק: אלהקריטריונים על פי נקבעהמדגם 

  .מגזרה ,הספר

  . ולוו בשיחה טלפונית השאלונים נשלחו בדואר – הפצת השאלונים

  

  ראיונות אישיים עם מורים 

 רצוןמורים שהיה  אותם – איון אישיישם רלנבחרו מורים , לאחר איסוף השאלונים וקריאתם

 -אלה מוינו על פי כמה קריטריונים .  יםשאלונב יהםמידע נוסף והבהרות לגבי תשובותמהם לקבל 

מידת העניין , ותק בהוראה, מרכזי מקצוע, בינייםהמורי חטיבת , עליונההחטיבה המורי 

  .   אזור גאוגרפי והשתייכות למגזר,לים"והשימוש במד

 2): המספרים מציינים את המספר הסידורי של המורה במחקר(מורים  9 ראיונות עם התקיימו

, )97, 57( מורים שמלמדים רק בחטיבה העליונה 2, )78, 27(ים רק בחטיבת הביניים מורים שמלמד

הם גם מרכזי  2שמהם , )67, 63, 13( מורים שמלמדים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה 3

 קיףהיה ניסיון לה, מבחינה גאוגרפית). 74, 70( מורים ערבים 2וכן , )67, 63(המקצוע בבית ספרם 

" חדשים"בין המורים היו שני מורים .  נבחרו מורים מאילת ועד הגלילן ולכ,רץמורים מכל הא

אחד : ל" מורים הביעו בשאלון התנגדות לשימוש במד3  .)78, 74 ()בעלי ותק של עד שלוש שנים(

  .  )70 ( ואחד מהמגזר הערבי)27 (אחד המלמד בחטיבת הביניים, )97 (המלמד בחטיבה העליונה

  .עה וחולקו לשני חלקיםהראיונות נמשכו כש

הוצג , לאחר בירור הפרטים האישיים, איוןי הראשון של הרובחלק". ניםחצי מוְב"הראיונות היו 

ים שהוא מכיר ל" המורה התבקש להצביע על מד.לים בביולוגיה"לפני המרואיין מגוון של מד

: רתם ובעיצובםבצו, ים שונים בהיקפםל"לאחר מכן הוצגו לפני המורה שלושה מד. ולדבר עליהם

 קצר מאוד או תכנית לימודים שיש בה ל" מפורט מאוד ומדל"מד, תלמידל שמשולב בספר ל"מד

 נבחרו על פי מה שהמורה הכיר או על פי ספרי לים"המדשלושת . ספר לתלמידבה ל ואין "רק מד

  . הלימוד שבהם השתמש

  . המורים התבקשו להתייחס להעדפותיהם ולהצביע על הסתייגויותיהם

לתת הבהרות המורה כאן התבקש .  מילאהמורהאיון התייחס לשאלון שי השני של הרוחלק

  .תשובות אלה הוצגו לפני המורה במלואן. והרחבות לתשובותיו בשאלון

  

  ראיונות אישיים עם מפתחי חומרי למידה

ל " למדתםהייתה לחשוף את גיש) "המפתחים"להלן (מטרת הראיונות עם מפתחי חומרי למידה 

 לראיונות .ת הפיתוח ואת ההתלבטויות והקשיים במהלך הפיתוחי שהתגבשה לקראת משימכפ

צוות אחד (יסודי -עלהספר הל במדעים לבית "מפתחים שעסקו באותה עת בפיתוח מד 5נבחרו 

-עליונה או במדע וטכנולוגיההלים בביולוגיה לחטיבה " ושאר המפתחים פיתחו מד,בכימיה

 ממצאים שוםאיון לא תוארו יאיון ובמהלך הריבשיחה שקדמה לר .)ביולוגיה לחטיבת הביניים

  .מהמחקר

  .משך הראיונות היה כשעה וחצי עד שעתיים
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  ניתוח הראיונות

 .)Seidman  )1998 שיטתו של בעיקר על ועיבוד וניתוח הנתונים שהתקבלו בראיונות התבסס

איון מסיבות ילהקלטת הרב שסיר של המורה אחדלהוציא מקרה  (הראיונות הוקלטו ושוקלטו

יחידת . תוכן נושאי של תמלילי הראיונות וסוכמו הממצאים- ניתוחואחר כך התבצע, )אישיות

קטעי הטקסט עברו קטגוריזציה לנושאים . הניתוח הנושאי בראיונות הייתה קטעי טקסט

)Themes (קת אחד תהליך של חלוה: קטגוריזציה כוללת שני יסודות" : שקדילפי הגדרתו של

 שיוך הקטעים לקטגוריות או לקבוצות שונות המצרפות את –והשני , הנתונים לקטעים נפרדים

 הנושאים שנבדקו בריאיון ממצאי ).97'  עמ,2003, שקדי" (אם כי בסדר חדש, הקטעים זה לזה

  .סוכמותוארו ו

  

  איון קבוצתי ממוקד עם מוריםיר

בעקבות הממצאים שהתקבלו בשאלונים  עלהאיון קבוצתי ממוקד עם מורים יהרעיון לערוך ר

והיה , ל"מדה נמצא שיש פיזור רב באוכלוסייה לגבי הצרכים והציפיות מ;אישייםהובראיונות 

  .יסודי-קושי למקד את הצרכים והציפיות שמאפיינים את כלל מורי הביולוגיה בבית הספר העל

ועמיתיו  Vaughn  של יהםתביצועו וניתוח הממצאים נעשה בעיקרו על פי המלצו, איוןיתכנון הר

 משימה מתן ,  קבוצת מרואיינים על פי קריטריונים מסוימיםנוגעות לבחירתההמלצות ). 1996(

מיד . איוןיאחרי הדיון שמתקיים במהלך הר) באמצעות הקלטה(משותפת לחברי הקבוצה ומעקב 

 וארוון וכן תאיי נקודות עיקריות שעלו ברמוכוס, לפני ההאזנה לוו,  שהוקלטאיוןילאחר הר

 ההמלצות יפל איון נעשה עיניתוח תמליל הר.  תגובה של כל אחד מהמשתתפיםההתנהגות וה

  .איוןי לנקודות שנכתבו בתום הרתבהתייחסו) 1996( ועמיתיו Vaughnשניתנו על ידי 

  

  לים"מכשיר לניתוח מד

ונים ממצאים משאל:  הראשון של המחקרוהמכשיר פותח בעקבות הממצאים שהתקבלו בחלק

איון יוממצאים מרממצאים שהתקבלו מראיונות אישיים עם מקצת המורים , שהועברו למורים

  . קבוצתי

 מרכיבים 29 –  בשאלונים למוריםהוצגהרשימת המרכיבים שב  נעשה שימושלים"לאפיון המד

 . )...' עמ, 3 שאלה  ," למוריםןשאלו "–  1ראו נספח (
 אתרםלשהיה עניין , )...' עמ, 1 טבלה ,8- עד ב1-ב(ם נבדקו מרכיבים נוספי, ה זאתמלבד רשימ

 .לים"במד
תחומי "ארבע קבוצות על פי ב, המרכיבים שהוצגו למורים בשאלוןקובצו , בשלב קודם במחקר

:  אלההקבוצות הן. בשאלוןשהתקבלו בעקבות ניתוח תוכן של תשובות לשאלות פתוחות " ידע

  .  דרכי הוראה,דעיתוכן מ, ידע על תלמידים, תכנית הלימודים

  ....'עמ, 2 טבלה ,מוצגים בפרק הממצאים" תחומי ידע"רשימת המרכיבים ושיוכם לקבוצות על פי 

 1בטבלה . אותן ארבע קבוצותבקובצו גם הם , בשאלון למוריםנכללו שלא , הנוספיםהמרכיבים 

  .מוצגים המרכיבים הנוספים ושיוכם לקבוצות
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  ל"ר במדמרכיבים נוספים לאיתו: 1 טבלה

מרכיב 

  *בקיבוץ

מספר 

  הפריט

  המרכיב

  ממקד , מסביר, מעביר תכנים, המורה מקור הידע  1 -ב  ד

  מכוון, מנחה, מדריך: המורה מכוון תלמידים ללמידה עצמאית  2 -ב  ד

  הסברים לגבי התאמת חומרי הלמידה לתכנית המוצגת בסילבוס    3 -ב  ת

  גשו בחומרי הלמידההצגת המטרות מתכנית הלימודים שהוד  4 -ב  ת

  שיקול דעת לבחירת תכנים  5 -ב  ת 

  פעילות מסוימת/שיקול דעת לבחירת דרכי הוראה  6 -ב  ת 

  שיקול דעת לבחירת רצפים  7 -ב  ת 

  מיקוד הלמידה  8 -ב  ת 

  

  .דרכי הוראה=ד, תכנית הלימודים=ת* 

  

  עיבוד הנתונים 

 ,כאמור, סווגו, לים"ם מניתוח המדוכן ממצאי, נימוקי המורים, הממצאים מהשאלות הסגורות

ה שימשו לניתוח אלקטגוריות . לקטגוריות שהתקבלו בעקבות ניתוחי תוכן של נימוקי המורים

  .לים" לניתוח תוכן מד, כאמור, כמו גם,ממצאים משאלות סגורות

  

  ל" ועיבוד הממצאים לגבי כל מדל" לניתוח מדשימוש במכשיר

פרק (על ידי ניתוח תוכן של המבוא למדריך ולפרק אחד ל באמצעות המכשיר נעשה "אפיון המד

  .)אמצעי

סקה שהיה בהם מסר מוגדר המתייחס לאחד סקה או חלק מִפיחידת המדידה לניתוח הייתה ִפ

סווגה למרכיב אחד או יותר " הערה"כל ". הערה "נקראקטע כזה . המרכיבים המפורטים במכשיר

בהתאם " נספרה"היא ,  ליותר ממרכיב אחדבמקרים שבהם ההערה סווגה. על פי המסר שבה

תחומי " המרכיבים לקובצו, לאחר הסיווג הראשוני הזה).  פעמייםובר פיל ע(למספר המרכיבים 

חושב מספר ). דרכי הוראה=ד, תוכן מדעי=מ, ידע על תלמידים=תל, תכנית הלימודים=ת(" ידע

. ל שנבדק"מדובפרק של ה במבוא" תחומי הידע" המרכיבים בכל אחד מלההערות שסווגו לכל

  .חושב אחוז השכיחויות של ההערות בכל תחום מכלל ההערות

) מעטים(היו פסקאות או חלקים מפסקאות , עם זאת. החיפוש הממוקד הקיף את מרבית הטקסט

   .שלא ניתן היה לשייכם למרכיבים המפורטים במכשיר

  

  לים"סיכום הממצאים לגבי כל המד

כמו כן נערכו ". ידעה מיתחו"אחד מ לכל )מכלל ההערות( הערותל חושב אחוז ה"עבור כל מד

נערכה השוואה , נוסף לכך. ע"ב לבין אלה שמיועדים לחט"לים שמיועדים לחט"השוואות בין מד

לבין אלה , לים שתרומתם להוראה על פי דיווחי המורים בשאלונים הייתה גבוהה"בין מד

  . נמוכה הייתהשתרומתם בעיני המורים
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   המוריםםמדג

  . מורים105במחקר השתתפו 

  . אחר או לא ידוע5% - בוגרי סמינר או מכללה ו24%,  בוגרי אוניברסיטה71%: מוסדות הכשרה

 אחר 7% - ללא תואר ו10%,  תואר שלישי9%,  תואר שני23%,  תואר ראשון51%: רמת השכלה

  .או לא ידוע

 תיכון  10%, 'ט- ' ז11%, תי וקיבוצי התיישבו17%, שנתי- שש52%:  בהםסוגי בתי ספר שמלמדים

  . ערבי10%-ו

  . שנים ומעלה11 59%,  שנים10-0 41%:  ותק בהוראה

  .ב"י-' ז45%, ב"י- ' י13%, 'י-' ז42%:  בהןדרגת כיתות שמלמדים

  

  3הממצאים העיקריים

   ושימוש בהםלים"מדעם ההיכרות 

  .ולוגיה לחטיבה העליונהל לחומרי למידה בבי" מהמורים שנשאלו סברו שחשוב לפתח מד98%

לים אינם "דהיו שהמבשאלון לים שניתנה "מתגובות המורים לגבי רשימת המד 40% ,עם זאת

 .שימושהם לא ב, לים" מהתגובות היו שלמרות שמכירים את המד16%,  יתרה מכך.הםמוכרים ל

, ישראליסודי ב-עלהספר ה מספרי הלימוד שמשולבים בהוראת הביולוגיה בבית 56%לגבי שמכאן 

  .ל"לא נעשה שימוש במד

 כאן עלו מספר .נבדקה בראיונות האישיים ,לים"מדכלל   מכירים ינם למה מורים א,השאלה

  :למעשה לחלקן לשתי קבוצותניתן  ש,סיבות

את …. את רוב המדריכים שהבאת אני לא מכירה "4)70 ( – לא מצליחים להשיג או לא יודעים על קיום

י כשהגיעו סמינריסטיות ממכללה למורים ערבים כמו בית ברל והביאו אתן ורצו המדריך של מים חיים הכרת

רוב הזמן אני לא מוצא ) "78( ".לא היה לנו מדריך מים בבית הספר ולא ידעתי שקיים דבר כזה. לעבוד לפי זה

גם אז  ו,אני צריך להזמין אותם במיוחד. בייחוד לא בספרייה באילת, אפשר להשיג אותם-אי. את המדריכים

  . "עושים לי טובה גדולה

לומד אותו ואז רק יוצא ,  אתה נכנס לספר…הספר יוצא קודם) "63 ( –  סיבותממגווןנים להכיר ילא מעוני

אם הספר יוצא ") 67( :את הכותבים" מאשימה" מורה אחרת ." אבל אז אתה כבר מכיר את הספר,המדריך

אז , בים החליט בשבילי שאני יכולה להסתדר בלעדיווצוות הכות, שנתיים-לפני המדריך והוא משווק שנה

יכול להיות שאחרי שראיתי ) "67(: כרות קודמתייש המאוכזבים מה. "כנראה שאפשר להסתדר בלעדיו

כל …) "27( :או ;"יש לי סטיגמה נגד מדריכים למורה, אני לא אחפש עוד מדריכים, מדריך אחד לא מוצלח

הם לא התאימו בכלל לפרקטיקה שלי בבית . היו מאוד מעייפים', תאורטיים'שנקרא להם , החלקים האלה

  ".הספר

ל מוכתב וני לא אוהבת שהכא") 70: (על האוטונומיה של המורה" איום "הרגשת היא נוספתסיבה 

לא כדאי  ","אני אוהבת שלמורה יש את החופש שיכול גם להמציא דברים. יש לי הסתייגות מזה,  אני.למורה

מורה שיהיה , אני אוהבת לתת חופש למורה,  כי שוב אני אומרת לך,בודה על סרטיםל דפי ע"לתת במד

  ".  יצירתי-קריאטיבי

  

                                                           
  ).2003 , ראו אבולעפיה,להרחבה(ל "בפרק זה מוצגים רק הממצאים העיקריים שתרמו לפיתוח הדגם למד 3
  .המספר מציין אם מספר המורה במחקר 4
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הסיבות לכך על פי דברי ). 16%(אבל לא נעשה בהם שימוש , לים מוכרים"יש מקרים שבהם המד

 ."משתמשת בו אז אינני ,תר על המידה ומלא בהסברים רבים ומייגעיםיכאשר המדריך מפורט  ")8: (המורים

 וזה דבר מובן מאליו שניתן ,הרצף והרציונל שמאחורי ספר הלימוד, המדריך עוסק בהסבר של הרקע ")9(

  ."המדריך אינו ידידותי ")28:(או; "להבינו מקריאת הספר עצמו

  

ל "משמעית לגבי דברים שחסרים או שעודפים במד- תמונה חדהצטיירה לא  המוריםמדברי

  .שלומ" אישיות"סיבות כל מורה נראה של -  שגורמים להסתייגויותו

  

  מורההרקע של הנתוני בהם והקשר לשימוש ו לים" עם המדהיכרות

דרגת , ותק: לים לבין נתוני הרקע של המורים"נבדק קשר בין מידת ההיכרות והשימוש במד

 לבדיקת ההבדלים בהתפלגויות בין 2χנערכו מבחני . השכלה פורמליתוכיתות שמלמדים 

  . ותהקבוצ

או /מכירים ו,  מכינים לבחינות הבגרותינםמהמבחנים עולה שמורים ותיקים ומורים שא

 או מורים שגם מלמדים , שנים10 - ותק של פחות מבעלי  לעומת מורים ,ל"משתמשים יותר במד

 ,  דרגות חופש2χ ;2= 17.53 - ו, >0.01p,  דרגות חופש2χ ;2= 26.59( ב"י- א"מתמחים בכיתות י

p<0.01 או בשימוש בין מורים בעלי השכלה / לא נמצאו הבדלים בהיכרות ו,לעומת זאת. )תאמהבה

  . פורמלית שונה

  

  ל"לים קיימים ולגבי התכנים במד"עמדות מורים לגבי תרומת מד

 םתלים שמידת תרומ" שיש מד העלתהלים קיימים" מד15בדיקת עמדות מורים לגבי תרומת 

 שתואר "לים"המכשיר לניתוח מד" ל פישנותחו ע (לים"ד המה ביןבהשווא.  גבוהה יותרלהוראה

 נמצא שאין כמעט ,הערכה נמוכהיש לים שלגביהם "מדובין ה הערכה גבוהה  יש שלגביהם)לעיל

  .לים"הבדלי תכנים בין המד

נוספים מרכיבים כללו ל לא "ל ולהערכה גבוהה של מד"נימוקי המורים לחשיבות מדיש לציין ש

  .)בסעיף הבאראו , לגבי רשימה זוהרחבה (ה שניתנה בשאלון הוצגו ברשימש אלהעל 

  

  ל"מרכיבים שונים במדלמורה של סיוע 

מורים התבקשו לציין את וה ,לים" במדקיימים רשימה של מרכיבים שונים שהובאהבשאלונים 

חושבו התפלגויות מידת . )1נספח ,  בשאלון1.3שאלה  (סיוע של כל אחד מהמרכיביםהמידת 

  . סטיית התקן לממוצעו ממוצע וחושבול "של כל אחד מהמרכיבים במד) יני המוריםבע(הסיוע 

"  ביותרחשובים"חושבו התפלגויות ואחוזי הבחירה של המורים לגבי המרכיבים שנמצאו כמו כן 

  .בעיניהם

  

שאלות להתשובות של  שהתקבלו מניתוח תוכן   סווגו לארבעה תחומי ידערשימהבמרכיבים ה

ידע על תכנית  :ל מסוים"נימוקים להערכה גבוהה של מדמהל ו"חשיבות של מדהפתוחות לגבי 

   .ידע על תלמידיםו תוכן מדעי- ידע,דרכי הוראה, הלימודים

. היא גבוהה, בעיני המורים, ל"נמצא שמידת הסיוע הממוצעת של המרכיבים השונים במד

ההבדלים בין , מת זאתלעו. וסטיות התקן גדולות) 2.13 - ל2.84בין (ההבדלים הם קטנים 
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 מוצגים 2בטבלה , לכן.  יותרהם משמעותיים" החשובים ביותר"הבוחרים את המרכיבים 

  . הממצאים לגבי מרכיבים שנמצאו חשובים ביותר

 מספר המורים (."חשוב ביותר"אחוז המורים שבחרו במרכיב כהטבלה מוצגת בסדר יורד של 

  ).105המשיבים לשאלון היה 

  

וסיווג מרכיבים לקטגוריות ל "במד "חשובים ביותר " מרכיביםחירה שלאחוז ב :2טבלה 

  *"ולהערכה לחשיבות הנימוקים ניתוח תוכן"שהתקבלו על פי 

 'מס
פריט 
 בשאלון

 התחום  המרכיב
 יפל ע(

ניתוח 
 תוכן

 הנימוקים
 לחשיבות
 )ולהערכה

% 
מורים 
שבחרו 
במרכיב 

חשוב "כ
  "ביותר

  45  מ   בספר לתלמיד כחומר עזר למורההרחבות בנושאים שלא נכללו  12
  29  מ  הכללת מאמרים שלמים בתחום התוכן מהעיתונות המדעית הפופולרית  11
  25  ד  הצעות לטיפול בתפיסות שגויות נפוצות  23
  24  ד  הנחיות והצעות להתאמה לכיתה הטרוגנית  15
  23  ד  דוגמאות של פריטי מבחן  26
  23  ד  המלצות דידקטיות לגיוון ההוראה  14
  22  מ  הוראות טכניות לביצוע הניסויים והצבעה על קשיים טכניים אפשריים  13
  22  תל  תיאור קצר של תפיסות שגויות נפוצות  22
  21  ד  הצעות לפיתוח מיומנויות אינטלקטואליות בכל פרק  20
  19  מ  תשובות לשאלות נבחרות המופיעות בספר הלימוד  21
  15  ד  שאלות לדיון  24

  15  ת  ונאל של יחידת הלימודהבהרת רצי  3
  15  ד  פירוט דרכי הוראה מומלצות להעברת הנושא  4

  15  ד  הצעות לגיוון בדרכים להערכת התלמידים  25
  15  ד  הצבעה על קישור לרעיונות מרכזיים בביולוגיה  27

  14  מ  רשימה ביבליוגרפית שכוללת הערות  9
  13  ת  רשימת רעיונות מרכזיים בכל פרק  18

  13  ד  רצפים אפשריים להוראת הנושאהצעות ל  7

  12  ד  ציון דרכי הוראה מומלצות לשילוב ניסויים  5
  10  ת  רשימת מושגים חשובים בכל פרק  19

, סרטים, כרטסת מלווה(הסבר לגבי מבנה ספר הלימוד ושאר פריטי המארז   6
  )תוכנות ופעילויות ממוחשבות

  9  ת

  8  ת  הגדרת היקף החומר  1
  6  ד   לנושאים אחרים בביולוגיההצבעה על קישור  28
  5  תל  ציון ידע קודם שדרוש לתלמיד ללמידת הנושא  16
  5  ד  הצבעה על קישור למקצועות אחרים בתכנית הלימודים  29
  3  ת  רשימת מטרות ההוראה בכל פרק  17

  2  ת  הצעות ללוח זמנים להוראת הנושא  8
  2  תל  הגדרת אוכלוסיית היעד  2

  2  מ  לא הערותרשימה ביבליוגרפית ל  10
ידע על =תל;  תכנית לימודים=ת:  שבטבלה על פי המקראשלישיתקטגוריות התחומים מופיעות בעמודה ה* 

  .  תוכן מדעי=מ; דרכי הוראה=ד; תלמידים

  

 מייחסים חשיבות רבה למרכיבים מתחומים של תוכן מדעי ודרכי  רבים שמוריםמלמדתטבלה ה

מרכיבים מתחומי ידע על תכנית הלימודים ועל בים ביותר כחשובעוד שפחות מורים ציינו , הוראה

  . תלמידים

  

התפלגו בצורה  , תחומיםהממצאים לגבי ממוצעי מידת הסיוע של המרכיבים המקובצים על פי

 ידע תוכן ,דרכי הוראה, ידע על תכנית הלימודים( הראשונים שצוינו  תחומי הידעתן שלושדומה בי
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היו נמוכות ידע על תלמידים בי מידת הסיוע של מרכיבים מתחום  בעוד שעמדות המורים לג,)מדעי

  .יותר

  

נתוני רקע של  לבין  תחומים יפל לגבי סיוע של מרכיבים עעמדות המורים קשר בין מבדיקת ה

דרגת שימוש ",  בהןדרגת כיתות שמלמדים, רמת השכלה פורמלית, ותק בהוראה(המורים 

  : עלה)5"ל"במד

  .)t=2.48 ;p<0.01 ( שנים10ותר למורים שמלמדים עד ידע על תלמידים חשוב י •

 ינה גבוההידע על תכנית הלימודים ועל תלמידים חשוב יותר לבעלי השכלה פורמלית שא •

 .)t=2.44 ,p<0.05 (תואר ראשוןמ
 הבדלים בעמדות מורים המלמדים בשכבות גיל שונות לגבי סיוע של מרכיבים על פי לא נמצאו •

  .תחומים

 לגבי סיוע של מרכיבים על פי ,ל"על פי דרגת שימוש במד, ים בעמדות מוריםהבדללא נמצאו  •

  .תחומים

ל על פי נתוני "שכמעט לא ניתן לאפיין עמדות של מורים לגבי מרכיבים במד ועלהממצאים אלה 

  .הרקע שנבדקו

  

איון יבר. איון הקבוצתייממצאי הראיונות האישיים ובמיוחד מהרמ נתקבלהתמיכה לכך 

התייחסות ה  עללהלן דוגמה אחת. ל"התעוררו ויכוחים לגבי המסרים שיש לכלול במדהקבוצתי 

  :להרחבת הידע המדעי

בביוכימיה .  ספרי מדע- אני חושבת שמורה ברמה שלנו צריך ללכת לספרים מקוריים ): " בתחילת השיחה12(

 אני מעדיפה …. וכל ללמודואז י , וכל אחד מאתנו יכול,צריך ללכת לספרים הרציניים, צריך ללכת לסטרייר

, לאחר מכן". לראות מה אני יכולה לעשות עם זה, אחר כך ללכת לספר לתלמיד, ללכת לספר רציני במיקרו

אנחנו לא מחטיאים , השאלה אם אנחנו מכינים את המדריכים האלה ":והרהרה בקולהמרואיינת המשיכה 

זה יהיה חומר הלימוד שלהם , שהרבה מורים, ה יש סכנ ….אולי לכוון במדריך לספר קריא וטוב, את המטרה

  ". וזה נורא מסוכן

הרחבות 'אני שמתי באמת ") 13: (התקיים דיון בינה לבין מורה אחרת שאמרה, בהמשך השיחה

שימה ר על פי המדורג במקום הראשון[ 1 -כ, 'כחומר עזר למורה, בנושאים שלא נכללו בספר לתלמיד

הכוונה [ "לחדש לא שמתי במקום הראשון. אחד הדברים החשובים לוותיקכי אני חושבת שזה .] א. נשניתנה

, תגובה לדברי מורה זו שטענה שלמורה חדש צרכים אחריםב.]. א.למורה ותיק ומורה חדש נ

 ל"היה לה חשוב לקבל במד,  שכמורה מתחילה,)12 ()שצוטטה בתחילת הקטע (מורההנזכרה 

אני מדברת ! הכי חשוב,  שנים4לי זה היה חשוב לפני , ורה חדשדווקא היה חשוב למ ":תמיכה בידע ביולוגי

לא למדתי את זה אף פעם ולא ? מאיפה? 'הרדי וינברג'אני ידעתי מה זה ! היה פשוט חסר לי חומר. מניסיון

מדבריה עלה שמלבד הבדל בצרכים ". אני צריכה ללמוד את החומר הבסיסי, פתאום ללמד את זה, ידעתי

בתחום , כאן.  של אותו המורה בתחום התוכןבקיאותיש גם הבדל במידת ה, דשבין מורה ותיק לח

  .לקבל הדרכההמורה ביקשה ,  בותוכן שלא שלטה

                                                           
; או לא ענה/כיר ולא מ=0:  שבו,הוגדר סולם מידת שימוש: "לא משתמשים"ול" משתמשים"ים לשיוך המור 5
  .משתמש לעתים קרובות=3; מכיר ומשתמש לעתים או רק בתחילת ההוראה=2; מכיר ולא משתמש=1

על פי הסולם , לים"דרגת השימוש הממוצעת של כל מורה נקבעה על פי סיכום מידת השימוש בכל אחד מהמד
לא  "– 1 כדרגת שימוש  נקבעו1-0ממוצעים שהתקבלו בין .  מלמדהמורהמחולק במספר הספרים ש, ל"הנ

  ".משתמש "– 2 נקבעו כדרגת שימוש 3.0 -  ל1.1 וערכים שהתקבלו בין ,"או לא דיווח/משתמש ו
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לשלוט . אז את צריכה ללכת לספרים עמוקים יותר, אם ממש חסר חומר" ) 13( :והתגובה לכך הייתה

  ".בחומר

  . "! מדריך למורהזה"  )12: (מורההעל כך הגיבה 

בין נושאי , ל בין מורים שונים"את השונות הגדולה בצרכים ובצפיות ממד מייצגת דוגמה זו

אם הוא מלמד נושא (הוראה שונים ואפילו אצל מורה מסוים בשלבים השונים של ההוראה 

  ).'אם הוא מורה מתחיל או בעל ותק וכו, מסוים או מיומנות מסוימת בפעם הראשונה

  

  חדשים בתקשורת ממוחשבת התייחסות להיכרות עם חומרי למידה 

 עמדותיהם לגבי היכרות עם תכנית לימודים חדשה בדרך בטא את המורים ל התבקשובשאלון

התקשורת הממוחשבת ש בחשבון האפשרות הסבירה הובאהבשאלה זו . )2.4שאלה (ממוחשבת 

צפות באיזו דרך המורים התבקשו ִל. מאשר בעת עריכת המחקרבעתיד תהיה יותר נפוצה 

לשאלה זו היו שתי מטרות . שימוש-דרך זו תהיה בתכש, ת יעדיפו ללמוד על תכנית חדשהממוחשב

ואיזה סוג של , עמדות המורים כלפי סוגי מסרים שיועברו בתקשורתאת לבדוק , האחת: עיקריות

נתפס בעיניו כלא , מגיע למורה בצורה כתובהש לברר אם חומר , השנייה;ף עליהםיתקשורת עד

  .ל ולהשתמש בו"בות אחרות שמונעות מהמורה להגיע למד או שיש סי,יעיל

 בחרו לפחות בדרך , מהמשיבים82% שהם , מורים61. מהמדגם) 70%( מורים 74לשאלה זו ענו רק 

שהם כשליש ממורי ( מהמורים 33. מתוקשבת אחת להיכרות בעתיד עם תכנית לימודים חדשה

  .ושכת במהלך ההוראהבתקשורת ממכתבו שיעדיפו להכיר תכנית חדשה ) המדגם

 מורים התייחסו לדרכים 3,  מהמשיבים ציינו שלא יהיו מעוניינים בתקשורת ממוחשבת10

  . אך לא התייחסו לתקשורת ממוחשבת,ממוחשבות

קטגוריות ודוגמאות .  התשובותנימוקי המורים סווגו לקטגוריות בעקבות ניתוח תוכן של

   .3 מוצגים בטבלה, לנימוקים ששויכו לקטגוריות

  נימוקים להעדפה להיכרות עם תכנית לימודים חדשה בדרך מתוקשבת: 3טבלה 

  

מספר   הקטגוריה
מורים ה

שנימוקיהם 
סווגו 

  בקטגוריה

אחוז המורים  
מכלל המורים 

שבמדגם 
שנימוקיהם 

  סווגו בקטגוריה

  *דוגמת נימוק

לא מעוניינים בדרך 
  **מתוקשבת

חשוב לי קשר בלתי אמצעי עם עמיתים "  5  5
  )18". (צועלמק

אינטראקציה עם 
  עמיתים

  

עשוי לעזור בקבלת רעיונות ועצות "  36  38
ולחשוב ) במהלך הלימוד(בזמן אמת 

  )23". (יחד על שיפור החומר
  )96". (דרך קלה ונוחה וזמינה ורציפה"  18  19  נוחות למורה 

    10  12  לא ניתן לקידוד
      74  כ נימקו"סה
  .י של המורה במחקרבסוגריים מוצג מספרו הסידור*   
  .דודי קאפשרה מהם נימקו בצורה ש5 אבל רק , מורים לא היו מעוניינים בדרך ממוחשבת10** 

  

מהטבלה ניתן לראות שכמחצית הנימוקים מתייחסים לדרך הממוחשבת כאמצעי לאינטראקציה 

  .שדרך זו היא נוחה למורה כרבע מהנימוקים מתייחסים לכךשעם עמיתים ו

נוכל להסיק , כאל העברת ידע כתוב) 'מכתבים וכו(ורת ממוחשבת על כל גוניה אם נתייחס לתקש

  . שלמורים אין הסתייגות מקבלת ידע בצורה כתובה
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  ל "מדפתחי לְממה שנוגע  בהעדפות מורים

התייחסות  (ל"להצביע על העדפתם לגוף שיפתח את המדהמורים התבקשו  בשאלון 3.4בשאלה 

הם . ל" הייתה לעמוד על הדגשים שחשוב למורים לקבל במדשאלההכוונת . )ל"למפתחי המד

 מבין 16.  או לבחור משהו שלא הוצג ברשימה ולציין אותו,התבקשו לבחור גוף אחד מתוך רשימה

  . בחרו יותר מאפשרות אחת) 23%( מורים שהשיבו לשאלה זו 71

  .1ל מוצגת בתרשים " מדלמפתחיהתפלגות העדפות המורים 

  

  ת מורים לגוף המפתחהעדפו:  1 תרשים
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  . האחוזים חושבו מבין מספר המורים שהשיבו.מקבוצה אחת של מפתחיםהמורים יותר בחרו  מקרים 16 -ב*   

  

  . ל" בין מפתחי מדמוריםבתרשים בולטת במיוחד ההעדפה לראות 

התפלגות . הםישובותנימוקי המורים סווגו לקטגוריות שנוסחו בעקבות ניתוח תוכן של ת

, דוגמאות לנימוקיםכן ו, על פי הקטגוריות שנקבעו) מוריםשל (הנימוקים לבחירה מועדפת זו 

  . 4 בטבלה  מוצגים

  

  ל"נימוקים להעדפה לראות מורים בגוף שיפתח מד :4טבלה 

  )N=48": מורים"מספר הנימוקים ל(

  

אחוז הנימוקים   הקטגוריה
)N=48(  

  *דוגמת נימוק

, רק לאחר התנסות וראייה של החסר. מורים שהתנסו בשטח"  65%   מוריםניסיון של
נוכל לבנות ספר הדרכה שמכיל רעיונות חדשים והשלמה של 

  )11". (החסר
היכרות עם 
  תלמידים

, רק צוותי מורים מכירים את התלמידים ויודעים את רמתם"  16%
יודעים מה מעניין אותם וכיצד להעביר נושא שיהיה גם מעניין 

  )49". (וגם ברמת תלמידים
מומחיות של 

  המורים
 כמו כן אני רואה בצוות המורים מומחים בתחום התוכן …"  19%

  )20". (מתחום ההוראה
  .בסוגריים מוצג מספרו הסידורי של המורה במחקר* 



  
  

  14

  

 שהמורים שמעוניינים לראות מורים בין מפתחי מצביעה על כך, ההתפלגות המוצגת בטבלה

ל לאחר "ם חשיבות רבה לניסיון של המורים בשטח וליכולתם לכתוב מד מייחסי,ל"המד

 ינה יותר של נימוקים מתייחס למומחיות הפדגוגית של המורה שאךאחוז נמו. ההתנסות

  . ועל היכרות של מורים עם תלמידיםהוראה של חומרי הלימודמסתמכת על ניסיון 

הנימוק העיקרי היה . ל" מפתחי המדמחצית ממורי המדגם רצו לראות מורים ביןכניתן לומר ש

מהראיונות עלה שמורים מעוניינים . חומרי הלימודל על סמך התנסות בהוראת "שיש לכתוב מד

 אחת כך מבטאת זאת. הוראה שפותחו על ידי מורים אחרים-ל חומרי למידה"למצוא במד

 כאלה אם היו לוקחים למשל דברים. …מאגר חומרים שמורים הכינו) "63( :המרואיינות

  ."לדעתי זה היה טוב, למדריכים למורה

  

, ל"מעוניינים במגוון תכנים במדשונים  שמורים ראומר שהממצאים שהוצגו לעיל הניתן לסכם ולו

מרבית המורים רוצים ש וכן ,אחוז גבוה מהמורים מעוניין באינטראקציה עם מורים אחריםש

  .סיונםי על נ בעיקר בגלל שהם סומכים,ל מורים"למצוא בין כותבי המד

  

  לים קיימים"ממצאי ניתוח מד

לים שמלווים חומרי למידה " הממצאים שהתקבלו מאפיון תכנים במדמתוארים זה בסעיף

, "לים"מכשיר לאפיון מד"התכנים אופיינו באמצעות . יסודי בישראל-עלהספר הבביולוגיה לבית 

ת אישיים שהתקיימו עם ראיונובעקבות שפותח בעקבות ממצאים משאלונים שהועברו למורים ו

  .  בריאיון קבוצתי ממוקדמקצת המורים מהמדגם ודיון בקבוצת מורים

  

על ידע . 1 ":תחומי ידע"לים סווגו על פי "במד" הערות"ה, ...)' עמ (כפי שתואר בפרק השיטות

בסיכום הממצאים התקבלו . דרכי הוראה. 4, מדעיתוכן . 3, על תלמידיםידע . 2, תכנית הלימודים

השכיחויות חושבו ". תחומי הידע"לים על פי "שנכתבו במד" הערות"יחויות של מספר השכ

הערות נוספות לא סווגו  (. התחומים בפרקים שנבדקותכאחוזים מכלל ההערות שסווגו לארבע

ממוצעי עמדות  גם נכללו טבלהאותה ב. 5שכיחויות ההערות מוצגות בטבלה ) .ולא נכנסו לחישוב

  .כפי שהתקבלו מהשאלונים, מוערכיםלים ה"ה במדבחירהים ואחוזי ל"המדהמורים כלפי אותם 

  ".ממוצע הערכת תרומה"הטבלה מוצגת על פי סדר יורד של 
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לצד ממוצע התרומה ואחוז בחירתם " תחומי ידע"לים על פי "ממצאי ניתוח מד: 5טבלה 

  כמוערכים ביותר

 'מס  ל"המד  ממצאים משאלונים   הערות%
  הערות

במבוא (
בפרק + 

  )אחד

 תכניתעל 
  הלימודים

על 
  תלמידים

תוכן
  מדעי

דרכי 
  הוראה

ממוצע 
הערכת 
  *התרומה

אחוז 
המורים  

שציינו את 
ל "המד

הערכה "ב
  "**גבוהה

פרקים 
  באקולוגיה

86  19  8  44  29  2.32)  22(  39)  28(  

אבולוציה 
  אסופה

23  35  5  30  30  2.25)  4(  0)   6(  

פרקים 
  במיקרוביולוגיה

74  24  4  36  36  2.23)  26(  34)  29(  

  )26  (31  )19  (2.15  47  5  5  43  92  חידת התורשה
  )11  (27  )10  (2.10  38  38  2  22  47  יצורונים
פרקים 

  יולוגיהזבפי
89  27  1  50  22  2.00)  12(  17)  17(  

  )40   (5  )33  (1.94  35  21  10  34  100  פרקים בהזנה
  )43   (5  )36  (1.92  23  51  4  22  99  פרקים ברבייה

  )11   (9  )9  (1.89  14  57  0  29  42  ח"תזונה מ
  )32   (6  )25  (1.76  26  26  6  42  73  פרקים בתורשה

  )18  (11  )14  (1.74  24  45  2  29  38  ח"רבייה מ
  )17   (0  )11  (1.73  9  60  6  25  64  ח" הובלה מ'מע

  )40   (2  )37  (1.70  28  27  2  43  93  מים חיים
  )38   (5  )28  (1.60  33  38  5  24  94   היוםביולוגיה

גורמי מחלות 
  ח"מ

78  36  4  55  5  1.00)  1(  0)   2(  

    1.90  27  39  4  30  1092 כ"סה
ל והציגו עמדה לגבי " מספר המורים שהכירו מד–בסוגריים . ל שהציגו עמדה"מכירים מדמורים שמבין *

  . תרם מאוד=3, לא תרם=1 :3-1ערכים ה, תרומה
 .ל" מספר המורים שמכירים מד–בסוגריים . ל"מכירים מדמורים שמבין **
  

אחוז ": תחומי ידע"לים דומה בשלושה "ששכיחות ההערות שקיימות במדמראה עיון בטבלה 

 המדעי וכן התלעואחוז ההערות , דרכי הוראה לעת ההערות על התכנית דומה לאחוז ההערו

  .ידע על תלמידים הוא נמוך מאוד גביהערות לאחוז ה, לעומת זאת. מורה הוא גבוה מעטל הדרוש

  

  לים קיימים"סיכום ממצאים מאפיון התכנים במד

 מדעי תוכן, על התכנית:  האלהידעהלים דומה בשלושה תחומי " במדנמצאושכיחות ההערות ש

אחוזי ההערות .  אחוז ההערות שמתייחסות לתלמידים הוא נמוך, בכל המקרים.ודרכי הוראה

  . ל בצורה דומה עם הבדלים קטנים שפורטו לעיל"שת התחומים הנהתחלקו בין שלו

לגביהם ממוצע קיים לים ש"השוואה בין מד ובע"ים לחט"ב לבין מדל"לים לחט"השוואה בין מדב

  .לא התקבלו הבדלים משמעותיים, לגביהם ממוצע הערכה נמוךקיים לים ש"הערכה גבוה לבין מד

של התוכן ע יש יותר הערות לגבי תחום הידע " לחטלים" שבמדהעלהלים הקיימים "ניתוח המד

לא הבדלים אלה ל( ב יש יותר הערות  לגבי תחום דרכי ההוראה"לים של חט" ואילו במד,המדעי

  .ל תלמידיםעלים יש מעט הערות לגבי ידע "בכל המד. )מבחנים סטטיסטייםנערכו 

ב וכן השוואה "מחטלים "ע למד"מחטלים "השוואה בין מד (בשני המקריםיש לזכור ש, עם זאת

 הממצאים מבוססים על ,)לים שקיבלו הערכה גבוהה"לים שקיבלו הערכה נמוכה למד"בין מד

  . ועל כן יש להתייחס לממצאים בזהירות,לים"מדגם קטן של מד
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  עמדות מפתחים של חומרי למידה בביולוגיה

ים כלפי המסרים שיש נבדקו עמדות המפתח ,ביולוגיהב  של חומרי למידהבראיונות עם מפתחים

 ,זומזו חלקן נבדלות מאוד , מהראיונות עלה שבקרב המפתחים יש מגוון דעות. ל"להעביר במד

. "תוכן מדעי"התייחסות לתחום ידע דוגמה לכך היא .  למורים,בעיניהם ,חשוביםלגבי המסרים ש

 .בכך  בעוד שאחרים סבורים שאין צורך,ל"יש מפתחים הסבורים שיש להרחיבו מאוד במד

אני לא ") 4: ( אחת המפתחותהכפי שאמר ,ל"המפתחים הסכימו שיש לשלב מורים בין כותבי המד

אני לא עמדתי לפני …שרון דידקטי גדול יותר ממורה ממוצעיבטוחה שמי שכותב את ספרי המורה יש לו כ

  ."כיתה

  

  

  דיון

יפיות של מורים  התקבלה תמונה מורכבת ביותר לגבי צרכים וצ,ממגוון התגובות של המורים

  . ל"מהמד

. דומיל לחומרי הל"ציינו שחשוב לכתוב מד) 98%( שכמעט כל מורי המדגם ועלההממצאים 

ל שמלווה ספר "ההתייחסויות של מורים לגבי שימוש במד) 56%(יותר ממחצית , לעומת זאת

 44%רק ". (או לא משתמש/לא מכיר ו: "ל"שימוש במד-העידו על אי, לפיולימוד שלימדו 

חיזוק .)  במדריך למורה שמלווה ספר לימוד, לפחות מדי פעם,מההתייחסויות העידו על שימוש

). 1995(שקדי ל קיים בממצאי מחקר קודם שפורסם על ידי "לממצאים לגבי היכרות ושימוש במד

שמבין מורי שקדי מצא ,  מורים המלמדים מגוון מקצועות במגוון גילים43בראיונות אישיים עם 

  ). 158'  עמ,שם(ל " העידו על שימוש במד33%רק , ) מורים15 (השתתפו במחקרש המדעים

 .ו להשתמש בםל לבין נכונות"שקיים פער בין החשיבות העקרונית שמורים מייחסים למד, מכאן

מורים .  בהן סיבות טכניות וסיבות שקשורות לתכנים,ל נובע ממגוון סיבות" במדהשימוש המוגבל

, ובעיקר. ל"מורים שונים חוששים מתכנים שונים במד. ל"נים שונים במדשונים מצפים למצוא תכ

 ואפילו ,בין נושאי הוראה שונים, ל בין מורים שונים"קיימת שונות גדולה בצרכים ובציפיות ממד

, אם הוא מלמד נושא או מיומנות בפעם הראשונה(אצל מורה מסוים בשלבים שונים של ההוראה 

  ).'וכואם הוא מתחיל או בעל ותק 

  

רמת , ותק: שקשורים בהוראה(רק קשרים מובהקים ספורים נמצאו בין נתוני הרקע של המורים 

בין עמדותיהם לגבי מידת הסיוע של תחומי ו) השכלה פורמלית ודרגת כיתות שמלמדים

  .מרכיבים שקובצוה

 ידע עלשעניינם  שנים ייחסו למרכיבים 10ממוצע מידת הסיוע שמורים בעלי ותק של עד 

בשאר התחומים לא . היה גבוה מממוצע מידת הסיוע של מרכיבים מתחומים אחרים, תלמידים

לדעתם של המורים שהשתתפו , עם זאת. נמצאו הבדלים מובהקים בין מורים ותיקים לצעירים

סדר העדיפויות של מורה חדש לגבי מרכיבים , )ותיקיםמורים רובם (איון הקבוצתי הממוקד יבר

, למורים חדשים. ל דברים אחרים מאלה שמחפש מורה ותיק" והוא יחפש במד,ל יהיה אחר"במד

 התייחסות למיקוד ההוראה ולדרכי )בעדיפות גבוההו(דרושה גם , נוסף להסברים בתחום התוכן

, היא לדרכים להוראה נכונה של התכנים ולא למגוון דרכי הוראההכוונה רכי הוראה בד. הוראה

המורים החדשים . לטפל בגיוון ההוראה) ולא פנוי(ש לא מוטרד מורה חד, שכן על פי הממצאים
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 תיאר את Geddis) 1993 .(Geddisכפי שנמצא במחקרו של " מדע נכון"מוטרדים מהצורך ללמד 

בעוד שדרכי ההוראה של החדשים .  ותיקיםמוריםמורים חדשים לבין הוראה ה יההבדלים בדגש

פיתוח מיומנויות למידה הוראתם לאת ים מכוונים הוותיק, "מדעי נכון ידע"מכוונות להקניית 

החדשים משתמשים בדרכי הוראה שמחזקות אימון בידע באמצעות דפי . לתלמידיםהמתאימות 

ממצא דומה דווח גם על ידי ). שם(בעוד שהוותיקים מגוונים יותר בדרכי ההוראה ,  רביםעבודה

Schempp ממחקרם עלה . ם למורים ותיקים שבדקו הבדלים בין מורים חדשי,)1998( ועמיתיו

 בעוד שהוותיקים ,פעילויות שחיזקו את תחום התוכןבבין היתר שמורים חדשים התמקדו 

 המקצועית ו גם בהתפתחותדגשים אלה קשוריםייתכן ש. םרכי התלמידיוהתמקדו במתן מענה לצ

 )Fuller ) 1969עיממצא זה מתאים למודל ההתפתחות המקצועית של המורה שהצ. של המורה

מורים מנוסים שנמצאים בשלב יותר מ מורים מתחילים מוטרדים מביצועיהם בכיתה ושלפיו

שיפור הביצועים וההישגים של ב יותר האחרונים  עסוקים ;השלישי של ההתפתחות המקצועית

  .התלמידים

  

בהתאם לנתוני הרקע של  לא ניתן לאפיין את מידת הסיוע של מרכיבים שסווגו לתחומים, כאמור

 כל מורה ומורה שונים  מצביעה על כך שצורכיהתייחסות למרכיבים הבודדיםה ;מוריםה

 במידה מסוימת את השונות הקיימת ה המרכיבים לקבוצות טשטשחלוקתייתכן ש. לוייחודיים ו

על ידי לדברים תאורטית ייתכן שהתייחסות גם . עצמםהיחידים בין המורים לגבי המרכיבים 

 .בעת ההוראה בפועלנה ושתהיה )  ספציפי של ההוראההקשרנותקת ממהתייחסות (מורה מסוים 

מורה הריאיון הסתבר שצורכי הבמהלך . איון הקבוצתי הממוקדיבר התקבללממצא זה  חיזוק

 לאותו מורה צרכים שונים כשהוא מלמד ,כמו כן. משתנים עם הצטברות ניסיון ההוראה שלו

 לו הרחבה והעמקה בתחום ות דרוש, בקיאאינובנושאים שבהם הוא , למשל. נושאים שונים

  .הוא מסתייג מהרחבות אלה, בקיא ואילו בנושאים שבהם הוא ,התוכן

 , ששם מתוארת מורה,)Clandinin & Connelly) 1996תמיכה בממצא זה מצאנו במחקרם של 

הצביעו על כך  )Barnett & Hodson  )2001גם . לבית ספר חדש השתנו צרכיה שעם העברתה

   .תלמידים שוניםבדרכים שונות כשמדובר במלמדים אותו חומר עצמם  מורים שאותם

, מורהה לשייחודי לתחום התוכן ה בכיתה קשורה לידע פדגוגי המופעלתתכנית הלימודים 

        יכולות הלמידה של התלמידיםאת בעיקר על פי תפיסתם של המורים נעשותוההחלטות 

)Chen & Ennis, 1995 Crocher & Banfield, 1986; .(  

מכאן שלכל מורה צרכים אחרים בשלבים שונים של התפתחותו המקצועית ובהקשרים שונים של 

  ). המקור לשונות בין מוריםאינםנתוני הרקע ש, כנראה, זאת הסיבה. (הוראהה

  

עליונה מחויב ללמד על הלמדע ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים ולביולוגיה בחטיבה  מורה, בישראל

תכנית " (חוברות סילבוס"ב.  המזכירות הפדגוגית והמנהל הפדגוגימטעםמתפרסם שע פי מיד

 ותכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת ג"ס תש,העליונה  לחטיבההלימודים בביולוגיה

 ראשי הפרקים של הנושאים וכן ליםוכלבמסמכים אלה . ל"וכן בחוזרי מנכ) ו" תשנ,הביניים

  .ומטרות כלליותעקרונות , כוונות כלליות
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של מסמכים  ומשום כך תרומתם ,ל"למורים קשה לתכנן את הוראתם על פי המידע במסמכים הנ

). Taylor, 1970, pp. 72  ;1983 ,זילברשטיין ובן פרץ(מצומצמת היא לעבודת המורה אלה 

  ).1991 ,אדן(ל עשוי לסייע למורה להפעיל את תכנית הלימודים "המד

  

. על ניסיון בהוראה וסיוע המבוססיםייחסו חשיבות לקבלת הדרכה  שהשתתפו במחקרהמורים 

בעלי ניסיון (הדבר בנימוקים להעדפות מורים לשלב מורים בשאלון וכן בראיונות אישיים התבטא 

ל המפתחים אצעדר ניסיון הוראה ימפתחים אחדים הכירו בכך שה. ל"בגוף שיפתח מד) הוראה

  . ל"כירים בכך שיש לשלב מורים בכתיבת המד מפתחים מ.ל"הוא מגבלה כשמדובר במד

מגוון רעיונות של ,  במסגרת ההדרכה הכתובה, בראיונות רצון לקבלהביעומורים , מעבר לכך

   .מורים אחרים

Guskey) 2002 (יש ללוות את המורה במעקב אחרי הישגי , טען שעל מנת להחדיר שינוי בקוריקולום

סיוע . עת למורים שנתקלים בבעיות בהפעלת התכניתהתמיכה מסיי. התלמידים ובתמיכה שוטפת

הוא הביא עדויות לכך ששינוי בגישה  ).שם(כזה מחזק את המורים במהלך החדרת השינוי 

). בעקבות ניסיון ("משתכנעים שהשינוי הוביל להצלחה בכיתה"מתרחש רק לאחר שהמורים 

שלמדו על  למשל מורים ,בשינויבפועל שינויים בגישה לא מתרחשים אצל מורים שלא התנסו 

או / שינוי גישה והחדרת ,)שם ( Guskeyלפי. השתלמות אבל לא מימשו אותו בכיתהשינוי במהלך 

וו במשוב מורים ילּו,  שבשלב החדרת השינויבכךאפוא מותנית , שינוי בפעילות של המורה בכיתה

תמיכה ב, עקביש ללוות את החדרת השינוי במ, כמו כן. על תהליכי הלמידה של תלמידיהם

את מריץ  מ"לחץ"התמיכה מאפשרת לנתקלים בבעיה להיחלץ מכישלונות וה. לחץ) מעט(בו

   .להבים משינוייםינם מתורים שאהמ

במורה ) Continuous and Supported( ליווי מתמשך ותומך נחוץ ,)Hawley & Valli) 1999 לפי

 התפתחות עוד טוענים השניים כי. במיוחד בשנתיים הראשונות של הוראת הנושא, במהלך עבודתו

מקצועית אפקטיבית של מורים כוללת למידה מתמשכת של המורים בקונטקסט של פתרון בעיות 

הם מסכימים שהתפתחות מקצועית של מורים צריכה ). Collaborative Problem Solving(שיתופי 

 .רון בעיות משותף אבל עיקרה צריך להתארגן סביב פת,לאפשר למידה שתענה על צרכים אישיים

קשורים לבעיות שהכוונה היא שמורים יעבדו יחד על דברים שמטרידים אותם במהלך עבודתם ו

לא תהיה לו השפעה על , פתרון יהיה מנותק מהבעיות האותנטיותה אם, לדעתם. אותנטיות

  ". בדידות של מורים"פעילות כזו שוברת ש הם גם סבורים. המורים

 שבה תיערך ,)וירטואלית(ת משותף הוא הקמת קהיליית מורים פתרון בעיולאחד האמצעים 

תומכת בלמידה ) 1999(קייני ). 1998 ,סיון(ותתקיים למידה משותפת של החברים " שיחה"

הקהילייה לומדת . ליצירת שינוי קונספטואלי אצל מורים" קהיליית לומדים"שיתופית של 

יות בכיתה ובליווי תהליך אינטראקטיבי של תוך כדי ביצוע הפעילו) והחברים בה עוברים שינוי(

לא ניתן , בהנחיה מגבוה, לדעתה. רפלקציה בקבוצה והערות של החוקרים שמלווים את הקבוצה

המורים לבדם , עם זאת. לחולל שינוי קונספטואלי אצל מורים בהפעלת תכנית לימודים חדשה

 מורים וחוקריםיתופית של על כן היא ממליצה על מסגרת ש.  לקדם שינוי כזהאינם מסוגלים

טענו שקיים ידע ) Barnett & Hodson ) 2001.המתפתחת לקהילייה אפקטיבית של לומדים

 Professional"שיח זה הוא סוג של . קולקטיבי של קהיליית המורים והוא מתפתח תוך כדי שיח

Self-education"עבור המורים  .  
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יכרות עם חומרי למידה חדשים בתקשורת  לגבי נכונות מורים להמעיקרי הממצאים שהוצגו

 ועל כן יש להעמיד לרשות , שלא מעט מורים מוכנים לקבל הדרכה בכתבמצטייר, ממוחשבת

יש לבסס את . ל מידע על שיקולי הדעת שהנחו את המפתחים"יש לשלב במד. המורים הדרכה כזו

תכנית לימודים מהלך התנסות עם ב.  הלימודיםהדרכה הכתובה על ניסיון בהוראת תכניתה

היא שיש לכתוב את הדבר ייתכן שמשמעות . יש לאפשר למורים אינטראקציה עם עמיתים, חדשה

  .רק לאחר הצטברות של התנסות בהוראת התכנית) או חלקים ממנו(ל "המד

  

  :והדיוןלאור הממצאים מסקנות עיקריות 

משים בצורה שלא תכביד על המשתממגוון תחומים ל יש לשלב מידע "בכתיבת מד •

  .בקצת תחומיםשמעוניינים רק בדברים 

להעברת ) נוסף לספר התלמיד( ערוץ תהווצריך ליסודי -ל בביולוגיה לבית הספר העל"מד •

ל עקרונות ע הסברים ו יקבל המורהבאמצעות.  מסרים ממפתחי חומרי הלמידה למורים

, המפתחיםכוונות על , ה נכתבו חומרי הלמידהבמסגרתש) הקוריקולום(תכנית הלימודים 

  .ידע על קשיים של תלמידיםמ למשל ,ומרכיבים נוספים שיסייעו לו בהפעלת התכנית

  ).תלמידלבדומה לספר (ל ישתלב בסביבת העבודה השגרתית של המורה "המד •

 ל הפרטי"המדאת ) קלה( כל מורה לבנות לעצמו בדרך ידידותית יוכל ,ל"המדעל סמך  •

יש לדאוג שהמסרים , לפיכך. מתאימים לו ה צירוף ייחודי של המרכיביםהואש, שלו

 רצף הדרכה עם ל אישי ודינמי"מדמחדש  מורה לבנותיוכל ה כך ;ל יהיו מודולריים"במד

בהתאם  עשוי להשתנותרצף זה . בהתאם לסיטואציית ההוראה הספציפיתושמתאים לו 

  .לתנאי ההוראה ולהתפתחותו המקצועית

א בו את המרכיבים שדרושים ומצוכל למורה יכל ו,  שקיפות ונגישות למסריםל ישדר"המד •

ו את המורה להתעניין משכנוספים שי" גירויים"ל "ש לשלב במדגם י.  לפי הרגשתולו

  . רלוונטייםבלתייש להימנע מלהכביד על המורה בדברים שנראים לו . במסרים נוספים

בה תכנים שיתמכו בהתפתחות החשי. א: ל לביולוגיה יש לשלב"בבחירת התכנים במד •

ידע רלוונטי מצטבר בתחום הוראת המדעים , מדעיתוכן -ידע(הקוריקולרית של המורה 

  .תכנים שיסייעו למורה להתמודד עם הקשיים הייחודיים להוראת הביולוגיה. ב. )'וכו

תכנים  – מעוררת חשיבה ומהווה אתגר, מעניינת, בצורה מושכת – ל"יש לשלב במד •

 תומן למורה גירויים להעשרת תפיסלַזו, שנתפסים כחשובים בעיני המפתחים

  .הקוריקולרית בהתאם לתפיסת המפתחים

כלול כלים שיאפשרו יל "המד. ל גם על ניסיון הוראת התכנית"יש לבסס תכנים במד •

  .גמישות ועדכון המסרים בהתאם לניסיון המצטבר תוך הפעלת התכנית

ינטראקציה בין ל מערכת אינטראקטיבית של תמיכה במורה ולאפשר א"יש לספק במד •

  .לפחות בשלבים הראשונים של ההוראה, מורים לבין עצמם ובין מורים למפתחים

  
. בסעיף הבאאל שמוב"למדתאורטי המסקנות היוו בסיס לעיצוב דגם והדיון , הממצאים
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  ל" למד תאורטיהצעת דגם

  

  

קר הערות קצרות למורה ובעי": רכיבים"ל על פי הדגם המוצע תכלול ארבעה "בניית מד

בהם ותלמיד ל דפים נלווים לספר ;ל" במדבשולי הטקסט לתלמיד) שיהוו גירוי למורה(הפניות 

, תוכן פדגוגי- ידע, ם הערות מפורטותכוללי קבצים העם תקליטור מלווה ;ידע זמין על התכנית

. ל את אופיו המתמשך והתומך" וכן אתר אינטרנט שיקנה למד;גוון אפשרויות בחירה ועודִמ

פשר הוספת מסרים בעקבות הצטברות ניסיון בהפעלת התכנית וכן אינטראקציה באתר תתא

הדרוש ,  ליווי בהפעלת התכניתכמו כן יתאפשר .פתחיםמבין מורים לבין עצמם ובין מורים ל

  . לפחות בשנים הראשונות להפעלתה

  תלמידלספר בספר מורה משולב 
  

  
 

 הפניות וקישורים

  אתר אינטרנט אינטראקטיבי

  קהיליית מורים

  מורה  מורה

  מורה

  מפתחים  מומחים
  תקליטור

  

 הפניות וקישורים

 ריםהפניות וקישו

 ובהם קטעי טקסט ,דפים נלווים
קצרים שיסייעו להתמצא במארז 

  החומרים ובתכנית
  

בשולי הטקסט ( הערות קצרות
 בהן הפניות לדפים ,)לתלמיד

  נלווים ולתקליטור

  תקליטור 
  מפת תקליטור •
  הערות מפורטות •
  הרחבות ידע  •
  מגוון דרכי הוראה  •
  דרכי הערכה •
  

  אתר אינטרנט
  ) אינטראקטיבי (

אינטראקציה בין  •
מפתחים למורים 

  ובין מורים למורים 
דקטיות הצעות די •

  של מורים
עדכון•
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ל "דלעצמו מ" לתפור"יהווה גירוי למורה ו  עבור מורהיהיה גמיש,ל שיפותח על פי הדגם"מד

ל כזה "מד. לקונטקסט ההוראה הספציפי שלואו /או להעדפות שלו ו/רכים שלו ובהתאם לצ

א יכביד על המורה ויאפשר שיתוף פעולה בין מורים למורים ובין מורים למפתחים לפחות ל

  . לימודהבשלבים הראשונים של הוראת יחידת 

ל על כל "אמצעות כתיבת מדל נבחנה ב"של שימוש בדגם לבניית מד) feasibility(ההיתכנות 

 ספר לימוד קיים מתוך ,"תהליכי הזנה בצמחים", לפרק אחד) פרט לאתר האינטרנט(מרכיביו 

  .' עמ, 2מוצג בנספח , ל לפרק"עמוד ראשון של המד .פרקים בהזנה
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  שאלון למורים:  1 נספח 

  ,למורה שלום

למעשה אנו . מלווים בספר הדרכה המיועד לעזור למורה, רוב ספרי הלימוד הנכתבים לתלמידים

יודעים מעט מאוד על השימוש של המורים במדריכים הכתובים שמלווים את הוראת הביולוגיה 

ובוודאי פגשת ,  למורהקיימים סוגים שונים של מדריכים כתובים. יסודיים-בבתי הספר העל

אנו רוצים להיעזר בניסיונך כדי לברר מה חושבים מורים על מדריכים כתובים ומה . בכמה מהם

מטרת השאלון . כדי לשפר את הוראת הביולוגיה בכיתה, היו רוצים למצוא במדריכים הכתובים

וים את המלו" מדריכים למורה"הציפיות של המורים ביחס ל/שלפניך לסייע בהכרת ההעדפות

אנו מודים לך על . ועל כן היענותך ומילוי השאלון מאוד חשובים לנו, חומרי הלמידה בביולוגיה

  .שיתוף הפעולה ונשמח לשלוח לך את סיכום הממצאים אם תהיה מעוניין

במקרה שהמקום בשאלון אינו . הדף המצורף לשאלון נועד לאפשר לך להוסיף הערות או הצעות

  .ם בדף זה את תשובתך תוך ציון מספר השאלהאתה יכול להשלי, מספיק

           .השאלון נכתב בלשון זכר ואתכן הסליחה, מסיבות של נוחיות

                      

  בתודה מראש על שיתוף הפעולה            

                      

               נעה אבולעפיה                
  : כתובת למשלוח השאלונים

  נעה אבולעפיה
                             המרכז להוראת המדעים           

  02-5867096): בבית(האוניברסיטה העברית בירושלים                   טל 
  : noaab@vms.huji.ac.il                                               דואר אלקטרוני91904גבעת רם 

  

                                              פרטים אישיים.  1

  שנים________ותק בהוראה_______________________שם משפחה _________ טישם פר

  _______________________________________________:שם בית הספר שבו אני מלמד

  _______מיקוד_______ ישוב___________________________________ כתובת פרטית 

  ): סמן את כל הכיתות המתאימות (בכיתות, לימדתי ביולוגיה בחמש השנים האחרונות

  _____________________): פרט(אחר ,  יב,    יא,   י,   ט,   ח,   ז

  

  )מחק את המיותר (לא/ כן ? האם תהיה מוכן להמשיך לשתף פעולה במחקר זה

        ____________                                      טלפון:  אם כן רשום בבקשה את מספר הטלפון שלך

  )מחק את המיותר (לא/ כן ? האם אתה מעוניין לקבל את סיכום הממצאים של שאלון זה

  

  הכשרה להוראה ולימודים גבוהים

  ):סמן בעיגול את כל הפרטים המתאימים(? מהי הכשרתך

  אין/ יש :  תעודת הוראה.א
  ___________) פרט(אחר / אוניברסיטה / מכללה / סמינר :  סיימתי.ב
  __________________________ אחר/ חינוך / ביולוגיה : ת לימוד מקצועו.ג
  ____________אחר / דוקטור / מוסמך / תואר ראשון / מורה בכיר /  מורה מוסמך : תואר. ד

לשימוש 
  המשרד
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  התייחסות כללית למדריכים למורה ולשימוש בהם. 2

  , לומדות, דכמו ספרי לימו( האם נראה לך חשוב שיהיה מדריך למורה לחומרי הלמידה .1.2

) מחק את המיותר (לא/כן ? )' מאמרים וכו

  ____________________________________________________________:נימוק

_________________________________________________________________         

___________________________________________________________       ______  

_________________________________________________________________         

  

  _________ציין בבקשה את הסיבות לכך ,  אם בדרך כלל אינך נוהג להיעזר במדריך למורה.2.2

_________________________________________________________________         

      _________________________________________________________________   

_________________________________________________________________         

  

  נבקשך להתייחס.  להלן רשימה של ספרי לימוד בביולוגיה המלּוִוים במדריך למורה.3.2

  .קומות המתאימים במV        לכל הספרים שברשימה ולסמן 

  
שם ספר 
  הלימוד

  התייחסות למדריך למורה המלווה את ספר הלימוד
   במקומות המתאימיםVסמן 

  

לימדתי 
או 

מלמד 
  בעזרת
  הספר
 לתלמיד

  היכרות עם המדריך
  ומידת שימוש במדריך

דעתי על תרומת 
בעבר (המדריך להוראה 
  )או בהווה

לא  לא  כן  
 מכיר

  מכיר ולא
 משתמש 

מכיר 
שתמש ומ

  מדי פעם

מכיר 
ומשתמש  

לעתים 
  קרובות

מכיר 
והשתמשתי  

רק , בעבר
 כמורה מתחיל

לא 
 תרם

תרם  
להוראה 
  שלי

תרם 
מאוד 

להוראה 
  שלי

  מים חיים
  

                    

  יצורונים
  

                    

  פרקים 
  ברבייה

                    

  פרקים 
  בהזנה

                    

פרקים 
  בתורשה

                    

  חידת
  התורשה

                    

פרקים 
בפיסיולוגיה 

  ח"של בע

                    

אבולוציה 
  אסופה

                    

פרקים 
  -במיקרו
  ביולוגיה

                    

פרקים 
  באקולוגיה

                    

  ביולוגיה 
  היום

                    

  
  המשך          

  

לשימוש 
 המשרד
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שם ספר 
  הלימוד

  לימודהתייחסות למדריך למורה המלווה את ספר ה
   במקומות המתאימיםVסמן 

  

לימדתי 
או 

מלמד 
  בעזרת
  הספר
 לתלמיד

  היכרות עם המדריך
  ומידת שימוש במדריך

דעתי על תרומת 
בעבר (המדריך להוראה 
  )או בהווה

לא  לא  כן  
 מכיר

  מכיר ולא
 משתמש 

מכיר 
ומשתמש 
  מדי פעם

מכיר 
ומשתמש  

לעתים 
  קרובות

מכיר 
והשתמשתי  

רק , בעבר
 כמורה מתחיל

לא 
 תרם

תרם  
להוראה 
  שלי

 תרם
מאוד 

להוראה 
  שלי

תזונה באדם 
  ובבעלי חיים

                    

רבייה באדם 
  ובבעלי חיים

                    

מערכות 
הובלה באדם 

בעולם החי 
  והצומח

                    

גורמי מחלות 
ומנגנוני הגנה 

בבני אדם 
  ובבעלי חיים

                    

יצור יהזנה ו
  בצמח

                    

  *:אחר
  

                    

  *:אחר
  

                    

  .ציין התייחסותך בשורה זו, אם לימדת והכרת מדריכים אחרים* 
  
  
  

  

  

  :שני הסעיפים שלהלן מופנים למורים שהכירו מדריכים למורה

  : שהערכתך לגביו גבוהה ביותר,  ציין מדריך אחד מהרשימה למעלה.4.2

  ________________:שם הספר

  ____________________________________________________________         נימוק 

____________________________________________________________                    

      

  : שהערכתך לגביו נמוכה ביותר,  ציין  מדריך אחד מהרשימה למעלה.5.2

  ________________ :שם הספר

  ___________________________________________________________          נימוק 

___________________________________________________________                      
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  תרומת מרכיבים שונים במדריך למורה. 3

   במקומות V  סמן?  באיזו מידה עשוי כל אחד מהמרכיבים הבאים לסייע לך.1.3

  )נבקשך להשיב לחלק זה, השתמש במדריך למורהגם אם אינך נוהג ל. (        המתאימים

  מידת הסיוע  המרכיב  
  מסייע    

  מאוד
מסייע 
  מעט

 כלל לא
 מסייע

        הגדרת היקף החומר  1
        הגדרת אוכלוסיית היעד  2
        הבהרת רציונאל של יחידת הלימוד  3
        פירוט  דרכי הוראה מומלצות להעברת הנושא  4
        שילוב ניסוייםציון דרכי הוראה מומלצות ל  5
הסבר לגבי מבנה ספר הלימוד ושאר פריטי המארז   6

  )תוכנות ופעילויות ממוחשבות, סרטים, כרטסת מלווה(
      

        הצעות לרצפים אפשריים להוראת הנושא  7
        הצעות ללוח זמנים להוראת הנושא  8
        רשימה ביבליוגרפית  שכוללת הערות  9

        רותרשימה ביבליוגרפית ללא הע  10
הכללת מאמרים שלמים בתחום התוכן מהעיתונות   11

  המדעית הפופולרית
      

הרחבות בנושאים שלא נכללו בספר לתלמיד כחומר עזר   12
  למורה

      

הוראות טכניות לביצוע הניסויים והצבעה על קשיים   13
  טכניים אפשריים

      

        המלצות דידקטיות לגיוון ההוראה  14
        התאמה לכיתה הטרוגניתהנחיות והצעות ל  15
        ציון ידע קודם שדרוש לתלמיד ללמידת הנושא  16
        רשימת מטרות ההוראה בכל פרק  17
        רשימת רעיונות מרכזיים בכל פרק  18
        רשימת מושגים חשובים בכל פרק  19
        הצעות לפיתוח מיומנויות אינטלקטואליות בכל פרק  20
        ופיעות בספר הלימודתשובות לשאלות נבחרות המ  21
        תיאור קצר של תפיסות שגויות נפוצות  22
        הצעות לטיפול בתפיסות שגויות נפוצות  23
        שאלות לדיון  24
        הצעות לגיוון בדרכים להערכת התלמידים  25
        דוגמאות של פריטי מבחן  26
        הצבעה על קישור לרעיונות מרכזיים בביולוגיה  27
        ל קישור לנושאים אחרים בביולוגיההצבעה ע  28
        הצבעה על קישור למקצועות אחרים בתכנית הלימודים  29
        )פרט(אחר   30
        )פרט(אחר   31
  

  

  

  

   מתוך הרשימה שמופיעה בטבלה לעיל רשום במשבצות את מספריהם של חמשת המרכיבים.2.3

  :       שחשובים לך ביותר

  

D  U  P  

1   --   4  

2  

80   
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  העדפות. 4

כמו למשל (באיזו דרך אתה מעדיף להכיר חומרי למידה או תכנית חדשה לקראת הוראתם  .1.4

  :נמק המועדפת עליך ביותר ואחת דרךהקף בעיגול ?  )מדע וטכנולוגיה או התנהגות בעלי חיים

   תחילת ההוראהלפניבמפגש מורים חד פעמי . 1

  _____________________________________________________________:נימוק

  שיתקיימו במהלך ההוראה, במספר מפגשים עם מורים. 2

  _____________________________________________________________:נימוק

  )כדוגמת מדריכים למורה(בהדרכה כתובה בלבד . 3

  _____________________________________________________________:נימוק

  _________________________________________________)ט ונמקפר(בדרך אחרת . 4

_________________________________________________________________       

  

  האם תרצה להכיר חומרי,  בהנחה שבעתיד התקשורת הממוחשבת תהיה נפוצה.2.4

  :נמק ותאח דרךהקף בעיגול ? למידה חדשים גם באחת מהדרכים הרשומות להלן

  לא ארצה. 1

  _____________________________________________________________:נימוק

  בתקשורת מכתבים ממוחשבת  . 2

  _____________________________________________________________:נימוק

  שבה ישתתפו מספר מורים , בשיחת ועידה בתקשורת ברשת ממוחשבת. 3

  _____________________________________________________________:נימוק

  ברשת ממוחשבת, בתקשורת ממושכת במהלך ההוראה. 4

  _____________________________________________________________: נימוק

  __________________________________________)פרט ונמק(בדרך מתוקשבת אחרת . 5

________     __________________________________________________________  

   

  ,  בלבדאפשרות אחתהקף בעיגול ?  מי לדעתך הגוף המתאים ביותר לכתוב מדריך למורה.3.4

  ונמק תשובתך

  ועדה שקבעה את התכנית. 1

  מפתחי ספר הלימוד. 2

  ו בהוראת התכניתמורים שהתנס/ חדשים / ותיקים ): מחק את המיותר(צוות מורים . 3

  )אנשי מדע(צוות מומחים מתחום התוכן . 4

  )כותבי בחינות(צוות מומחים להערכת הישגים . 5

  __________________________________________________________):פרט(אחר . 6

  _____________________________________________________________:     נימוק

__________________________________________________________________  

  

80  

3  

לשימוש 
 המשרד
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: הערות ותוספות

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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  ל"מה לעמוד במדדוג – 2נספח 
 

 

  

  :הערות מתודיות
מטרות  בניסוי ואן . 1

  :הלמונט
היכרות עם תולדות . א

  .המדע
סיוע בטיפול בתפיסה . ב

מקור המסה של (שגויה 
  ).הצמח הוא מהקרקע

הזדמנות להכיר דרכי . ג
  .מחקר מדעיות

הקטע השני של הניסוי . 2
שבו מנתחים את התצפית 

הנכונה ובעקבותיה 
קשה , המסקנה המוטעית

  . ם חלשיםלתלמידי
  .*4 פירוט והרחבה בקובץ

  :תפיסה שגויה
מקור המסה של הצמח 

צמחים : או, הוא מהקרקע
 מזונם קולטים את
  .מהקרקע

  
על קשיים ותפיסות 

  : שגויות
  .10- נ' בדפים נלווים עמ

  
  .*6פירוט והרחבה בקובץ 

  הרעיונות המרכזיים בפרק
   ":מטרות הוראת הנושא"ראו : פירוט רב יותר בכל סעיף

  27 - נ' בדפים נלווים עמ

כלומר בתאיהם נבנים חומרים אורגניים , הצמחים הם יצרנים •
רק צמחים . (תזהבתהליך הקרוי פוטוסינ, אורגניים-מחומרים אי

ומקצת החיידקים מסוגלים לבצע פוטוסינתזה שמתוצריה נהנים 
  .)כל היצורים החיים עלי אדמות

בתהליך הפוטוסינתזה בצמחים מתגלגלת אנרגיית אור לאנרגיה  •
העוברת מיצור ליצור במארג המזון באמצעות , כימית זמינה

  .חומרים אורגניים

קי צמח ירוקים תהליך הפוטוסינתזה מתקיים בעלים ובחל •
  .מבנה העלה מותאם לתפקודו כאבר פוטוסינתטי בצמח. אחרים

ומשמש במהלך יצירת החומרים האורגניים נפלט חמצן לאוויר •

  :מושגים חשובים בפרק
, כלורופיל, קצב פוטוסינתזה, פוטוסינתזה, הזנה בצמחים

  :קישור
שרשרת "לפרק הראשון 

  ".מזון
מקור החומרים האורגניים 
שעוברים בשרשרת המזון 

מכאן ניתן . הוא בצמחים
לקשר לשאלה שבראש 

מנין לצמחים : "הסעיף
  "?חומרים לגידולם

  
: על המושגים הזנה ומזון

  .10- נ' בדפים נלווים עמ
  

  :הצעה
סיור לזיהוי עצים גדולים 

ועתיקים בסביבת מקום 
במטרה לטפח , המגורים

מודעות לשמירת הטבע 
  .והנוף

  *.5פירוט והרחבה בקובץ 

שימו לב שהאיור המתאר 
מוצג בעמוד , את הניסוי

  .הבא
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 :מתוך

  פרקים בהזנהפרקים בהזנה
   באדם בבעלי חיים ובצמחיםבאדם בבעלי חיים ובצמחים

תהליכי הזנה בצמחים:פרק רביעי

  

  
  –פרקים בהזנה באדם בבעלי חיים ובצמחים : "מעובד על פי
  ומקורות נוספים 1993 , האגף לתכניות לימודים,"מדריך למורה

  

  דפים נלווים

  

  על המושגים הזנה ומזון
ל רק קליטה ש, לפי הגישה המצמצמת.  יש גישה מצמצמת וגישה רחבה יותר,"הזנה"לגבי המושג 

 וצמחים ,מתפיסה זו נובע שרק בעלי החיים ניזונים. תהליך של הזנהלחומרים אורגניים נחשבת 

  . אינם ניזונים

מכיוון שאלו וגם אלו קולטים מהסביבה , בעלי החיים והצמחים ניזונים, לפי הגישה הרחבה יותר

  .חומרים הדרושים לבנייה ולהפקת אנרגיה

אפשר לטעון שמזונם של הצמחים שונה ממזונם של . ישותייתכנו כמה ג" מזון"גם לגבי המושג 

לבעלי החיים כמזון  ואילו ,מלחים ומים, חמצני-לגבי הצמחים ייחשבו כמזון פחמן דו: בעלי החיים

אפשר להרחיב לגבי בעלי חיים ולטעון שגם המים . ייחשבו תרכובות אורגניות ומלחים בלבד

אפשר לתת הגדרה אחת - אי,לכן. מהווים חלק מהמזון בהיותם קשורים בבניית חומרים בגוף

 החמצן הנקלט מהסביבה או אחרת ךכ. דהנימוק בִצאפוא  מחייבת יםתנו וכל הגדרה שנ,"מזון"ל

אינם משמשים מקור להפקת שותים  והמים שבעלי החיים ,ורך תהליך הנשימה אינו מזוןלצ

  .אנרגיה

יום והוא אינו -יוםהנובעת מכך שיש לו משמעות בחיי  "מזון"למושג הנוגעת  יתיותחלק מהבעי

 "הזנה מינרלית"אילו  ו,)לתמיסה של מינרלים" (תמיסת מזון"כמו כן נפוץ השימוש ב. מושג מדעי

על פי ,  במהלך ההוראה כדאי להגדיר עם התלמידים את המושג ולהשתמש בו.ת בחקלאותמשמש

   .בעקביות, אותה הגדרה

  

  בקצרה על קשיים ותפיסות שגויות

תלמיד שהחומר מוצג לפניו . אין להתייחס רק לידיעת החומר, כדי שהלמידה תהיה משמעותית

, לעתים. ח יצליח להבין את משמעותםאבל לא בהכר, קרוב לוודאי שידע את התכנים, בבהירות

  .התלמיד אפילו אינו מודע לכך שהמשמעות אינה מובנת לו

 מדריך למורה
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את  זוהוא לא תמיד עושה ( לתלמיד יש ידע קודם שאליו אפשר לקשר את הידע החדש ,בדרך כלל

לעתים הידע . באמצעות הידע החדש הוא יכול להסביר תופעות מוכרות ותופעות חדשות). בעצמו

כל עוד . אולם עדיין מאפשר לו להסביר בהיגיון תופעות שונות,  התלמיד שגוי או חלקיהקודם של

 קשה לשכנע את התלמיד לעזוב את המוכר והידוע ולשנות את תפיסת ,"מסתדרים"הדברים 

ות לא רק זכירת מצריכ שאלות שנעמיד לואם , ל לחזור על התכנים הנכוניםמסוגהוא אף ש. עולמו

  . הללוםניכ הת שהוא אינו מבין אתיתברר, סבראלא מתן ה, עובדות

והסתבר כי , זוהו מספר קשיים ותפיסות שגויות שמקשים על התלמידים להבין וליישם ידע חדש

בין התלמידים . שהן שונות מן התפיסה המקובלת במדעהוא המשותף לכל התפיסות השגויות 

  . אותןחנוזלוקשה לשכנע  את התלמידים , נפוצות תפיסות שגויות מסוימות

להכיר בתפיסה ,  או לשנות תפיסה שגויהחנוזמנסות לסייע לתלמיד לשנציג שתי דרכים מקובלות 

  .המדעית ולקבל אותה

שחיו , הדרך האחת היא לתת לגיטימציה לקו המחשבה שלו ולהראות לו שחוקרים גדולים וחכמים

או משום שלא , שקיים היוםמשום שלא עמד לרשותם כל הידע , הם טעו. חשבו כמוהו וטעו, בעבר

  . הביאו בחשבון את כל הגורמים שעשויים להשפיע

סיפורו של (? מנין לצמחים חומרים לגידולם: דוגמה להתמודדות עם תפיסה שגויה מובאת בסעיף

גם ואן הלמונט וגם תלמידים סבורים שהקרקע היא המקור העיקרי לחומר הבונה את ). ניסוי

הוא חשב , יתרה מכך.  שצמחים יכולים לקלוט חומר מהאווירואן הלמונט לא חשב. הצמחים

 הגיע למסקנה הוא, השינוי במסת הקרקע-לנוכח אי ,ולכן, שמים יכולים להפוך לחומר אחר

במסגרת עולם המושגים של ואן ". מקורו של החומר האורגני בצמח הוא מהמים"מוטעית ש

 מערך הניסוי של ואן הלמונט לא ,ם שלנואולם בעולם המושגי.  הייתה מסקנתו לגיטימית,הלמונט

הניסוי של ואן הלמונט שלל את התפיסה שהקרקע . שלם ומסקנתו אינה תואמת את הידע של היום

 ,לל את המסקנה שלו שהמים הם מקור החומרוששל ימינו כימי –הידע המדעי. היא מקור החומר

  "?מהו מקור החומר: אם כך": ומכאן אפשר לחזור לשאלה

,  של התלמידהשגוי, יה לטיפול בתפיסות שגויות היא להביא לידי עימות בין הידע הקודםדרך שני

התלמיד אולי , בעקבות הסתירה בין הידע הקודם והידע החדש שרכש. לבין הידע המוצג לפניו

  . הקודמת שגויה ויאמץ את התפיסה המקובלת כנכונהתוישתכנע שתפיס

 דרכימלבין הידע המקובל הוא אחת ) השגוי או החלקי( שעימות בין הידע הפרטי  נמצאבמחקרים

שביעות -עימות כזה מעורר אצל הלומד אי.  היעילות בהבנת תלמידים בנושאים בעייתייםהטיפול

  .רצון מהידע שלו ונכונות רבה יותר לאמץ הסבר אחר

שנצפו במהלך ניסוי כאלה או ,  מוצגים קשיים הידועים מהספרות,בהדרכה לפרקים השונים

וכך יוכל , תפיסות שגויות בואולי דבקכדאי שהמורה יהיה מודע לנקודות שבהן תלמידים . חומרה

  .להתייחס אליהן

הם פשוטים יותר מניסויים שנעשים היום במדע : יש יתרון נוסף" היסטוריים"לשילוב של ניסויים 

ין מנות בשנ אפשר להדגים את מיומנויות החקרבאמצעותם . תלמידיםה תיותר להבנפשוטים ולכן 

  . הוראת הביולוגיהשל מטרות ה
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 :מתוך

  קבצים בתקליטור

  ) תלמידל בספר 38 ' עמ  (?מנין לצמחים חומרים לגידולם

   4קובץ 

  הערות והצעות מתודיות? מנין לצמחים חומרים לגידולם

המסקנה  אתשבו מנתחים את התצפית הנכונה ובעקבותיה , הקטע השני של הניסוי •

לתלמידים חלשים יהיה קשה להתמודד לבד עם קריאת הקטע ועם . ע קשההוא קט, המוטעית

  .תוכנו

כדאי . ותשיטות העבודה המדעיות של ואן הלמונט דומות מאוד לדרכי המחקר המודרני •

שיער מה תהיה התשובה , הניח הנחות, הוא שאל שאלה: לעמוד עם התלמידים על עיקרי הדברים

במהלך הניסוי דאג ואן הלמונט . יפריך אותהששערתו או ותכנן ניסוי בן חמש שנים שיתמוך בה

כדי . את האדמה בודד על ידי כיסויה כנגד אבק.  האדמה והמים–לבודד את הגורמים הנבדקים 

הוא רשם את התוצאות . השתמש במי גשמים, להבטיח שלא יהיו במים חומרים מומסים נוספים

  .שקיבל והגיע למסקנות המבוססות עליהן

  : ניסוי ואן הלמונט משרת שתי מטרות עיקריותסיפורו של •

הוא מאפשר לעסוק מעט בתולדות המדע ולהבין את הדרך שבה הושג הידע המדעי העצום . א

עבר ולפריצת הדרך ה מןחשוב שתלמידים יתייחסו לתהליכי החקר . הקיים היום בידי האנושות

יות לאור הידע הקיים  שגוואמצגם אם התוצאות והמסקנות מהמחקרים נ, במחשבה המדעית

  . היום

  . ביולוגיההרעיון מרכזי בהוראת  יאה" היסטוריה של המדע"

הקרקע : תוך חקירת הניסוי ייחשפו התלמידים למסקנה החשובה שהוסקה מתוצאות הניסוי. ב

שלפיה המקור של המסה הנוספת , המסקנה הזו תסייע לשרש תפיסה שגויה.  מקור המסהאינה

  ).6 קובץ ,"קשיים ותפיסות שגויות: " בסעיףו רא,ל דרך הטיפולע(לצמח הוא מהקרקע 

  

  5קובץ 

  סיור –עצי ענק בישראל 

, ברושים, אלונים, זיתים: במקומות שונים בארץ שרדו עצים גדולים ועתיקים ממינים שונים

רבים . כדאי להסב את תשומת לב התלמידים לעצים אלה בסביבת מגוריהם. אורנים ושקמים

,  בסביבת קברי שיחים ונביאים–יקים גדלים באתרים הקדושים לאחת הדתות מהעצים העת

ומשום כבוד , במקומות אלה נהגו אנשים להתכנס בימי חג בצל העצים. בחצרות של כנסיות ועוד

  .המקום שמרו על העצים מפני אדם ועזים וכך נמנעה השמדתם

  .דות הארץ בקשר לאתרים שונים הזדמנות לפתח מודעות לשמירת הנוף ולהכרת תולאנושא זה הו

  :להלן ציון מקומם של כמה עצים עתיקים באזורי הארץ השונים

,  בגן יעקב שליד היכל התרבותותאביב וסביבתה אפשר למצוא שקמים עתיק-בתל •

  .בצומת חולון ועוד, באבו כביר', ורג'ברחוב המלך ג

בגת שמנים זיתים עתיקים , בירושלים גדלים ברושים עתיקים ברחבת הר הבית •

  .ואורנים עתיקים בשמורת המסרק ליד בית מאיר
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 ועץ שקמה עתיק גדל ,"חורשת הארבעים"בחיפה וסביבתה יש עצי אלון התבור ב •

  .בקרבת טירת הכרמל

  . דןנחל  ובקרבת "חורשת טל"בגליל העליון גדלים עצי אלון התבור ב •

  . שנים1,800בחצבה שבנגב צומח שיזף שגילו  •

רים בספרות הנוסעים בתקופות הקודמות הם האלון על קבר אבא עצים עתיקים הנזכ •

בסביבות ) שהוא אלון מצוי(ואשל אברהם )  בקעת בית הכרם–צומת מרר (חלפתא בגליל 

  .חברון

  

   6קובץ 

  קשיים ותפיסות שגויות ?מנין לצמחים חומרים לגידולם

בים שאינם עוסקים תלמידים וגם מבוגרים ר.  ועם הזמן מתווסף להם חומר,הצמחים גדלים

תפיסה זו מושרשת . מחזיקים בתפיסה שגויה שלפיה תוספת המסה מקורה בקרקע, בביולוגיה

 ממה צמחים מייצרים את החומרים האורגניים ,כאשר שואלים תלמידים. ביותר וקשה לעוקרה

האם הצמחים , )אפילו בהמשך(כששואלים .  וממיםCO2 -  מ– התשובה בדרך כלל נכונה ,שלהם

ל שמגדלים ושהרי ידוע לכ, אחוז ניכר מהתלמידים עונים בחיוב? טים חומר אורגני מהאדמהקול

  .כדי שהצמחים יגדלו היטב,  כמו זבל אורגני,צמחים באדמה ומזבלים את הקרקע בזבלים שונים

 יכולים – הקרקע והפוטוסינתזה – שני ההסברים לתוספת המסה ,בעיני התלמידים, כלומר

  . ביניהםעימותה ללא להתקיים זה בצד ז

  . ולכן הוא הסיק שתוספת המסה היא מהמים בלבד, ואן הלמונט מצא שאין איבוד מסה מהקרקע

  : הטיפול בתפיסה השגויה

נותנת לגיטימציה לתפיסה , כפי שנעשה כאן, מחקרו ומסקנתו השגויה,  החוקרה חיובית שלהצג

שבה של החוקר ונפתח לבדיקה התלמיד מזדהה עם קו המח. השגויה הרווחת אצל התלמידים

התלמידים . לאור הידע החדש שהוא מכיר היום, שבה החוקר והוא שגו, מחודשת של הנקודה

בחומר האורגני יש כי , מה שידוע היום במדע ולא היה ידוע בתקופתו של ואן הלמונט, יודעים

במסה לא יכולה מכאן שהתוספת . כלומר רק ממימן וחמצן – H2O -  ואילו המים מורכבים מ,פחמן

המסקנה ? מה מקור הפחמן שבחומר האורגני שנוצר בצמח: נשאלת השאלה. להיות מהמים בלבד

, שבו(כנראה שהוא מהאוויר , שאם מקור הפחמן אינו מהמים ואינו מהקרקעהיא המתבקשת 

  ).CO2יש , כידוע

  .40'  עמ,תלמידלבספר , קיימת התייחסות נוספת לנקודה זו

  

  :הצעה

' ראו עמ(טיפול בתפיסות שגויות היא על ידי יצירת קונפליקט קוגניטיבי אצל הלומד דרך אחרת ל

  ).8 -נ

תוך כדי הוראת הפרק או ,  ייחור של צמח כמו יהודי נודד,במי ברז, ניתן לגדל בכיתה, במקרה זה

במספר העלים , ניתן למדוד שינויים באורך הייחור. ולמדוד את גדילתו, לפני הוראת הפרק

זהר מלהגיע ייש לה. כך אפשר יהיה להראות לתלמידים שצמח מוסיף מסה גם ללא קרקע .ובמסה

אפשר - ממימן ומחמצן אי( לכימיה הסי וכאן אין מנוס מכנ,למסקנה שהמים הם מקור החומר

 .  יבשכשהוא יבש את הצמח ולבדוק את משקלו י ל, לחלופין, או,)לייצר פחמימה שמכילה פחמן


