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מה הקשר בין התמונות?



מה נלמד היום?

מהי תצפית•
איך מתכוננים לקראת תצפית•
על מה חשוב להקפיד במהלך התצפית•
מה ניתן ללמוד מהתצפית, ואיך מסיקים מסקנות•
סיכום•

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background 
vector created by iconicbestiary - www.freepik.com</a>



מה להביא לשיעור?



התבוננו בסרטון, כמה מסירות הילדים בחולצה 
הלבנה החליפו בניהם? 



מה אנחנו כבר יודעים?

אנחנו כל הזמן מתבוננים: במשחק כדור סל, באנשים 
סביבנו, בדרך, בסביבה שלנו

אבל מתי התבוננות הופכת ל"תצפית"?



עכשיו לומדים

תצפית היא התבוננות 
בדברים  בתשומת לב 

כפי שהם מתרחשים
 במציאות.

ועכשיו אתם:
מתבוננים בתשומת לב

בתמונה 30 שניות



איזה צבע יש לאופניים שבתמונה?
כמה עצים בתמונה?

היכן נמצאים שני פחי – אשפה?
יש עציץ במרפסת? ושטיח?

נו....איך הייתם?

בחנו את עצמכם: אילו פרטים אתם זוכרים?



Photo by Johan Mouchet on Unsplash
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גשו עם הטלפון הנייד לאחד מהחדרים בבית שיש בו חלון 
המשקיף החוצה.

א. התבוננו בתשומת לב כ- 10 שניות לפחות בנוף הנגלה 
לפניכם.

ב. צלמו בנייד את הנוף הנגלה לכם מהחלון.
ג. נסו לזכור כמה שיותר פרטים מהנוף שבו התבוננתם.

ד. כעת הסתכלו בתמונה שצילמתם וגלו לפחות עוד 2 דברים 
שלא שמתם אליהם לב לפני כן!

תרגיל עם הנייד: תצפית וצילום



לכל תצפית יש מטרה

התצפית היא התבוננות מכוונת המיועדת לגלות או 
לבדוק דבר מה

מטרת התצפית מנוסחת כמשפט המגדיר במפורש את מה רוצים 
לבדוק באמצעות התצפית. לדוגמא:

 מטרת התצפית היא להכיר את היישובים סביב ת"א הנצפים •
מראש מגדל עזריאלי וכיוונם ביחס לתל אביב.? 

מטרת התצפית היא לבדוק כמה כלי רכב עוברים בשעת העומס •
בצומת הראשית בעיר?



מה המטרה?



מה המטרה?



מתעדים מה שרואים

בתצפית חשוב לתעד רק את מה שרואים. ניתן לתעד את התצפית •
באמצעות: רישום, ציור, צילום תמונה, צילום סרטון או הקלטת שמע. 



שלב ראשון: מנסחים את מטרת התצפית.

שלב שני: קובעים מהו האתר שבו יש לצפות.

שלב שלישי: מתכננים – קובעים כמה זמן יש לצפות וכמה 
פעמים יש לבצע את התצפית.

שלב רביעי: מתעדים את הפרטים ורושמים את הנתונים.

שלבים בתצפית



חייבים להוסיף רמזור ביציאה מהיישוב
והתצפיות שלנו תומכות בכך!

מסיקים מסקנות

חשוב לדאוג שאפיק הנחל 
יהיה נקי וההמלצה היא 
להזרים אליו מי שופכים 

מטוהרים כדי שתהיה זרימה 
כל השנה

מוסדות הציבור, והמדרכות 
נגישות לבעלי צרכים 

מיוחדים 



מסיימים ומסכמים

וואו מה
גיליתי בתצפית...



ממשיכים לתרגל

והנה משימה עבורכם לתרגל את נושא התצפית:
פעילות תצפית בעין גאוגרפית באופק



שלב 1 – חיפוש בגוגל

אופק



שלב 2 – כניסה לאתר 



שלב 3 – חיפוש הפעילות



שלב 4 – חיפוש הפעילות: מפלס הכנרת



ממשיכים לתרגל

והנה משימה עבורכם לתרגל את נושא התצפית:
פעילות תצפית בעין גאוגרפית באופק
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