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למידה מבוססת תצלומים•

,תופעותולתארלתעד,להציגהבאהערכה-למידה-הוראהלשכלולכליהואהתצלום▪
להיזכרכדיבתצלומיםמשתמשים,בנוסף.המדעלעולםהקשוריםומערכותתהליכים

.העולםאתלהביןהמסייעאמפירימחקרשלתוצריםולהציגמידעלהעביר,בחוויות

מורכבותמלואאתבולכלולניתןלאכי,הפשטהמשוםתמידישהתצלוםביצירת▪
.שלהםומצומצמיםמוגדריםהיבטיםרקאלא,התהליך/המערכת/התופעה

,תלמידיםבקרבומוטיבציהקשב,סקרנות,ענייןלעורריכולהתצלומיםמבוססתלמידה▪
ליבהוערכיחקרמיומנויותולפתחלהקנות,קודםידעולעוררוהזכירההזיכרוןאתלשפר
.אינטלקטואלייםוהישגיםיכולותולקדם,העצמאיללומד

יכולותגםאלא,התלמידיםשרכשוהידעאתרקלאביטוילידימביאההתצלוםמשימת▪
ובחשיבהמדעיבהסבר,מדעיתבהתמצאותהקשורותהמדעיתהאוריינותשלליבה

ויכולותמאחר.(מערכותוביןבמערכתמשתניםביןגומליןקשריותיאורזיהוי)מערכתית
.ובתרגולןבהבנייתןרבהחשיבותישנה,המדעיתהשיטהשליסודאבנימהוותאלה

:מקורות מידע

משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית(. השתלמותתוכנית" )התצלום כמקדם חשיבה יצירתית וביקורתית וחשיבה מסדר גבוה"

ליצירתיותחינוך ". ?מתי צילום מקדם למידה( "2020), .ל, ליבוביץ

מכון מופת, 68גיליון ". רגשיות וחברתיות של מורות באמצעות צילום, פיתוח יכולות פדגוגיות( "2020), .ר, לביאן-הלל, .א, המי

https://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/Hodaot_mafmar/Klaliot/2022yaara_photo.pdf
https://www.visual-class.com/post/%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
https://bitaon.macam.ac.il/articles/14165


תצלום: הערכה-מטרות משימת למידה•

הפקת ידע מייצוג חזותי, מדעיביסוס ידע , הבניית ידע מדעי1.
עצמיתהכוונה / עידוד המוטיבציה ללמידה2.
הערכה-למידה-גיוון דרכי הוראה3.
"תפיסת הלמידה המתחדשת"יכולות ליבה ואבני דרך מתוך , תרגול ושיפור מיומנויות4.

:במשימה משולבות מיומנויות של
הבנת טקסטים דבורים וכתובים והפקתם:לשוניתאוריינות 

הסבר מדעי של תופעות, התמצאות מדעית: אוריינות מדעית
שמירה , צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות: אוריינות דיגיטלית

על זכויות יוצרים
שימוש וייצוג של מידע, ארגון, הערכה, איתור: מידעאוריינות 

בחינה בין חלופות  , בחינה והערכה של מידע ורעיונות באופן מושכל: חשיבה ביקורתית
טיעון, וקבלת החלטות מנומקות

יצירת הקשרים חדשים, מקוריות וגמישות מחשבתית: חשיבה יצירתית
הנעה עצמית: הכוונה עצמית

עבודת צוות: התנהלות חברתית

https://pop.education.gov.il/perceptions-trends/renewable-learning-concept/


מתודולוגיה ליצירת תצלום
תכנוןארגון המידע: ידע מומחים

:הגדרת המסגרת התוכנית של התצלום
תופעה/תהליך/הגדרת ההיבט של המערכת•
/ המושגים/ הגדרת הרעיונות המרכזיים•

הראיות המדעיות

:הבנה והפקה של טקסט כתוב
הגדרת נושא המשימה•
הערכתו  , איתור מידע רלבנטי לנושא•

וארגונו
מיזוג בין רעיונות ופרטי מידע ליצירת  •

.ידע חדש
:מאפייני התצלום

הגדרת מושאי הצילום והרקע•
הרעיונות  הגדרת האופן בו יבוטאו •

המדעיות  הראיות /המושגים/המרכזיים
בתצלום

ניסוח כותרת  •
הגדרת הערך המוסף של התצלום ביחס •

לתצלומים קיימים

:הערכת מורה
קבלת משוב מורה

יצירה והפקה

:הפקת מסמך נלווה
כתיבת טיעון מתאים•

:הפקת התצלום
יצירת תצלום התואם את התכנון•
בחירת התצלום המיטבי  •

קבלת משוב מורה: הערכת מורה

:הערכת מורה
קבלת משוב מורה

רפלקציה אישית

:בדיקת היתכנות ויישומיות
ניתן ליישום  , בטיחותי)בדיקת פוטנציאל הפקה 
, זמינות ציוד וחומרים, במסגרת לוחות הזמנים

('וכו

(במידת הצורך)י התלמיד "תיקון ע

(במידת הצורך)י התלמיד "תיקון ע

:תכנון הצילום
התצלוםהציוד ליצירת / תכנון החומרים•
הסיבה לבחירתו  , הגדרת יעד הצילום•

מערכת/תהליך/והקשר בינו לבין התופעה
הגדרת מועד הצילום והסיבה לבחירתו•

מבין התצלומים בחירת התצלום המיטבי 
על פי דף תבחינים מוגדרים להערכת  

תצלום איכותי



יישוםהגדרותרכיבי הטיעון

/נכונותה/הצדקתהעללהתווכחשניתןאמירהטענה
.תקפותה/אמיתותה

,דעה,עמדה,קביעהלהיותיכולהטענה
תיאוריה,ציווי,מסקנה,הנחה,השערה,החלטה

מפיצה את הזרעיםנמלת הקציר(2004גלסנר)לבעיהפתרוןאו

.אמירה המובאת כדי לתמוך בטענה ולבססהנימוק

נימוק 
"ראיה"מסוג 

מהן הראיות בתצלום : עונה על השאלה
?  המצדיקות את הטענה

(תיאור התצלום)? מה נראה בתצלום-

לעתים הראיות רק נרמזות בתצלום: הערה

?  האם קיימים ממצאי מחקרים התומכים בטענה-

(הצגת ממצאי מחקרים קיימים)

.שלההפהגפיבאמצעותזרענושאתהנמלה1.
מצמחמהבמרחקנמצאהנמלהי"עהנישאהזרע2.

.האם
שנים7,צרפתבדרוםטבעבשמורתשבוצעבמחקר3.

שפעילותנמצא,נפטמדליפתשזוהמהלאחר
בהשוואה,השמורהשיקוםאתהאיצההנמלים
בקטנהגדולמדע.(2020),.מ,סער.קיניםללאדומיםלאזורים

נימוק 
"הסבר"מסוג 

ההצדקות או , מהם הגורמים: עונה על השאלה
.?הסיבות לטענה

?מהו הידע המדעי עליו נסמכת הטענה-

המושגים המדעיים הקשורים  /מהם העקרונות-

?ת בתצלום/תופעה המוצג/תהליך/למערכת

מדוע התצלום מתאים לייצוג  -

?תופעה המוצגת בתצלום/תהליך/המערכת

.הקןאלאותםונושאתהזרעיםאתאוספתהקצירנמלת
להזנתמשמשיםוהםהזרעיםנאגריםהקןבתוך

.המושבהאוכלוסיית
.הקןשבפתחבגורןאוהקןבתוךנובטיםמהזרעיםחלק

הרחקנובטים,לקןההעברהבמהלךשנשמטו,אחרים
הנמליםזהבאופן.לצמחיםומתפתחיםהאםמצמח

שלהרגילההפצהלמרחקמעברזרעיםלהפצתתורמות
.האםצמח

בגדולקטןעולםחרקים,(2016)"?נמליםאוכלותמה"

אתר מורי הביולוגיה: מקור

דוגמאות לתצלומים ולטיעונים מדעיים נלווים

https://www.facebook.com/MadaGB/photos/a.144320005726807/1582283505263776/?type=3
http://www.insectour.com/Web/?PageType=0&itemid=294444


רכיבי  
הטיעון

יישוםהגדרות

/נכונותה/הצדקתהעללהתווכחשניתןאמירהטענה
.תקפותה/אמיתותה

,דעה,עמדה,קביעהלהיותיכולהטענה
,ציווי,מסקנה,הנחה,השערה,החלטה
הפקת חשמל במערכות סולריות מקטינה את התגברות  (2004גלסנר)לבעיהפתרוןאותיאוריה

.אפקט החממה

.אמירה המובאת כדי לתמוך בטענה ולבססהנימוק

נימוק 
"ראיה"מסוג 

מהן הראיות בתצלום המצדיקות את  : עונה על השאלה
?  הטענה

(תיאור התצלום)? מה נראה בתצלום-

בתצלוםלעתים הראיות רק נרמזות: הערה

?  התומכים בטענההאם קיימים ממצאי מחקרים-

(הצגת ממצאי מחקרים קיימים)

:  תיאור התמונה
.שדה סולרי בקיבוץ נאות סמדר בערבה

:  ממצאי מחקרים
כשני,מתחדשתלאנרגיהלאומית-הביןהסוכנותדוחפיעל•

לשינוייהתורמות,חממהגזישלהגלובליותמהפליטותשלישים
.האנרגיהבסקטורמקורן,האקלים

בשניםבהתמדהגדלבעולםמתחדשתמאנרגיההחשמליצור•
העולמיהחשמלמייצור29%-כ2020שנתבסוף.האחרונות

סולריתבאנרגיהמקורוממנו10%-כ,מתחדשותמאנרגיותהיה
.וולטאית-פוטו

נימוק 
"הסבר"מסוג 

ההצדקות או , מהם הגורמים: עונה על השאלה
.?הסיבות לטענה

?מהו הידע המדעי עליו נסמכת הטענה-

המדעיים הקשורים  המושגים/מהם העקרונות-

?ת בתצלום/תופעה המוצג/תהליך/למערכת

התצלום מתאים לייצוג  מדוע -

?תופעה המוצגת בתצלום/תהליך/המערכת

-הביןהפאנל)-IPCCהלראשונהקבע2021מאוגוסטבדוח
הואהאקליםלשינוייהמרכזיהגורםכי(האקליםלשינויממשלתי
,האדםמפעילותכתוצאהבאטמוספרההחממהגזיבריכוזהעלייה
.פוסילייםדלקיםשריפתובפרט

בשימושולהתייעלהאקליםשינויישלההשלכותאתלצמצםכדי
גזיפליטותלהפחתתותוכניותפעולותבעולםנוקטים,במשאבים

פוסילייםמדלקיםחשמלמייצורמעברבאמצעותבעיקר,חממה
.סולריתאנרגיהכמו,מתחדשתלאנרגיהומזהמים

עדכון-לדיוןוסוגיותרקע–בישראלמתחדשתאנרגיה
המשרד להגנת הסביבה, הפחתת פליטות  גזי החממה

לכתבהקישור . 22.11.13, כלכליסטעיתון : מקור

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613268.pdf
https://www.gov.il/he/departments/guides/reducing_greenhouse_gases_increasing_energy_efficiency?chapterIndex=3
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3617634,00.html


רכיבי  
הטיעון

יישוםהגדרות

/כונותה/הצדקתהעללהתווכחשניתןאמירהטענה
.תקפותה/אמיתותה

,החלטה,דעה,עמדה,קביעהלהיותיכולהטענה
פתרוןאותיאוריה,ציווי,מסקנה,הנחה,השערה
(2004גלסנר)לבעיה

.אובדן מזון מגביר את אפקט החממה

.אמירה המובאת כדי לתמוך בטענה ולבססהנימוק

נימוק 
"ראיה"מסוג 

מהן הראיות בתצלום המצדיקות את  : עונה על השאלה
?  הטענה

(תיאור התצלום)? מה נראה בתצלום-

בתצלוםלעתים הראיות רק נרמזות: הערה

?  התומכים בטענההאם קיימים ממצאי מחקרים-

(הצגת ממצאי מחקרים קיימים)

:  תיאור התמונה
(.הכרמלבשוק(מזון צמחי מושלך על הקרקע 

:מחקריםממצאי
בישראלהמזוןאובדן,2021המזוןלאובדןהלאומיח"הדופיעל•

ייצורמהיקף37%-כהמהווים,לשנהטוןמיליון2.6-בכנאמד
,ההפצהבשלביאובדיםממנו81%-כ.בישראלהמקומיהמזון

ברהואהמזוןמהיקףממחציתפחותמעט.והצריכההמכירה
,בישראלמזוןוהצלתמזוןאובדןח"דו.למאכלהראוימזוןכלומר,הצלה

ישראללקט

המזוןארגון,FAO-הידיעל2010/2011בשנתשנערךבמחקר•
מסתכםבעולםהמזוןאובדןשסךדווח,ם"האושלוהחקלאות

המיוצרהמזוןמסךכשלישהמהווים,לשנהטוןמיליארד1.3-בכ
ויקיפדיה,מזוןאובדן.אדםבנילצריכת

בערךחממהגזילפליטותמביאשנזרקומשקהמזוןטוןכל•
CO2טוןלארבעהקרובשלאקוויוולנטי

מזוןמצריכתחממהגזיפליטת:אקלימישיוויון(2017).ד,רבינוביץ,.ג,מילמן
אקונומיסוציומדרגפיעלבישראל

,רון אבנרי: צילום

מאת לכתבהקישור . TIMEOUT  ,10.8.17מגזין : מקור

נועם כהן

https://www.leket.org/food-waste-and-rescue-report/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://www.aeji.org.il/sites/default/files/2017_story_files/milmanrabinowitz_2017.pdf
https://timeout.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F/


רכיבי  
הטיעון

יישוםהגדרות

נימוק 
"הסבר"מסוג 

,  מהם הגורמים: עונה על השאלה
.?ההצדקות או הסיבות לטענה

?מהו הידע המדעי עליו נסמכת הטענה-

המדעיים המושגים/מהם העקרונות-

תופעה  /תהליך/הקשורים למערכת

?ת בתצלום/המוצג

התצלום מתאים לייצוג  מדוע -

תופעה המוצגת  /תהליך/המערכת

?בתצלום

:הסברמסוגאפשרילנימוקדוגמא

.חממהגזיבפליטתמהתגברותמדעניםלדעתנובעתהארץכדורהתחממותתופעת

מוטמןהגדולרובה)קיימא-בתבדרךמטופלתשאינההמזוןשבפסולתאורגניחומר

גז.לאווירהמשתחרר,מתאןוליצור,אנארובייםבתהליכיםלהתפרקעלול(בקרקע

.ביותרהאפקטיבייםהחממהמגזיאחדהואהמתאן

בעלילהאכלתאואדםלמאכלבולהשתמששניתן)האובדהמזוןכמותהפחתת

הנוצרתהפסולתכמותאתלצמצםעשויה(דשןולייצוראנרגיהלהפקת,חיים

שיעוראתלהקטיןכךידיועל,להטמנההמגיעההפסולתכמותואתמלכתחילה

.האקליםשינוייאתולמתן,המתאןגזפליטת

הסביבהלהגנתהמשרד,ולבריאותלסביבהוההטמנההפסולתנזקי

המדינהמבקר,וכלכליותסביבתיות,חברתיותהשלכות-מזוןאבדן

:הסברמסוגאפשרילנימוקנוספתדוגמא

.חממהגזיבפליטתמהתגברותמדעניםלדעתנובעתהארץכדורהתחממותתופעת

;הראשוןהייצור:מרכיביםלמספרנחלקתלצרכןמהיצרןהמזוןהספקתשרשרת

;המזוןאריזת;קירורוי"עהמזוןשימור;העיבודלמפעלוהתפוקותהגלםחומרישינוע

אחדשכלהראושוניםמחקרים.המזוןפסולת;הצרכןלרשותעוברהמזוןבוהשלב

חנקןתחמוצותאו/ומתאןבעיקר,חממהגזילפליטתמקורמהווההאלהמהשלבים

והצריכההמכירהבשלבישנזרקמזון.מאדרחבמידהבקנה,חמצני-דופחמןאו/ו

הספקתשרשרתבמהלךשנפלטוהחממהגזיפליטתכלשלבזבוזלמעשהגורר

.המזון

המזוןייצוראתלהפחיתעשויהצרכןלרשותעוברהואבובשלבהמזוןאובדןצמצום

.הגלובליתההתחממותואתהחממהגזיפליטתשיעוראתלהקטיןובכך,והפצתו

פיעלבישראלמזוןמצריכתחממהגזיפליטת:אקלימישוויון(2017).ד,רבינוביץ,.ג,מילמן

אקונומיסוציומדרג

https://www.gov.il/he/departments/guides/harmful_effects_of_waste
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_290/857486fd-14cd-46e4-bd1c-75535da078e6/65C-104-ver-3.pdf
http://www.aeji.org.il/sites/default/files/2017_story_files/milmanrabinowitz_2017.pdf
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