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:העבודהלכתיבתכלליותהנחיות

החקרשלוהממצאיםהתהליךכלאתמציגההמסכמתהעבודה
:הבאותההנחיותפיעלאותההכינו. שביצעתםהמדעי

.התהליךלאורךהחקרבתלקיטששמרתםבתוצריםהיעזרו1.

 12גודלב  DAVIDקריאבגופןהסיכוםאתכיתבו2.
.1.5שלשורהובמרווחי,  11בגודל ARIELאו

.לקוראיםוברורהגיונישיהיהכך, הכתיבהרצףאתמראשתכננו3.

.ברורוניסוחנכונהכתיבהכלליעלהקפידו4.

.המקובליםהכלליםפיעלהמידעמקורותרשימתאתהציגו. 5



מדעיורקעהקדמה: חלקיםמשניבנויהמבוא

(עמודכחצי)הקדמה:ראשוןחלק⮜

.העבודהלנושאלהיכנסלקוראלסייענועדהההקדמה

לחקורשבחרתםהבעיה/ התופעהאתהציגו✔

.לחשיבותהוהתייחסו

?זובעיה /תופעהלחקורבחרתםמדועכיתבו✔

.החקרמטרות/מטרהאתהציגו✔

מבוא .א



ענייניםותוכןהעבודהשער

:הבאיםהפרטיםעםשערהכינו.א

העבודהכותרת•

התלמידיםשמות•

כיתה•

המורהשם•

המחוזשם•

היישובשם +הספרביתשם•

ולועזיעברי: העבודההגשתתאריך•

שבתרשיםהפרקיםראשילפיענייניםתוכןהכינו.ב



(1-2 (עמודיםמדעירקע:שניחלק⮜

,העבודהלנושאהמדעיהבסיסאתלהכירלקוראלסייענועדהמדעיהרקע
להשפיעשעשוייםהגורמיםואתשחקרתםהבעיה /התופעהאתלהביןכדי

.עליה

,מהימניםמידעממקורותשעיבדתםמידעעליתבססהמדעיהרקע
 .ורלוונטייםעדכניים

מומחהידיעלשנכתבמאמריהיהמהמקורותאחדשלפחותהקפידו♥
.בתחום

:הבאיםלדגשיםלבשימו, המדעיהרקעבכתיבת

המרכזייםוהמושגיםהתופעה /הבעיהעלמדעירקעבהצגתהתחילו✔
החקרשאלתעליותרממוקדמדעיברקעהמשיכו.אליההקשורים
.לחקורשבחרתםוהגורמים

לנושאומותאםממוקד,תמציתיבאופןהמדעיהרקעאתנסחו✔
 .הנחקר

.המידעממקורותשלמיםקטעיםמהעתקתהימנעו✔

מבוא .א



שניסחתםהחקרהשערתואתהחקרשאלתאתהציגו
:הבאיםלדגשיםלבושימו

,יםומדויקיםמדעילהיותכיםצרי וההשערההשאלהניסוח✔
 .לקוראברורלהיותצריךביניהןוהקשר

להיותצריכיםהחקרבשאלתהמוצגיםהמשתניםהגורמים✔
.וברורממוקדבאופןמנוסחים

,םמתאי מדעיידעעלומבוססתמנומקתלהיותההשערהעל✔
 .מעשיבאופןלבדיקהוניתנת

אלוהאפשרבמידתלהגדיריש–באמצעות תצפיתבחקר✔
שלבהקשרמושפעיםואלומשפיעיםשיהיומצפיםמשתנים
 .הנצפיתהתופעה

החקרוהשערתהחקרשאלת. ב



העבודהושיטותהמדעיהחקרמערךתכנון. ג

.הבחירהאתונמקו(תצפיתאוניסוי)שבחרתםהחקרדרךאתציינו⮜

 .שביצעתםהחקרמערךאתתארו⮜

:ללהתייחסחשוב-ניסויבאמצעותחקרבמערך

.והחזרותהבקרה,הטיפולים,המשפיעהגורםהגדרת✔
.הקבועיםהגורמיםהגדרת✔
ם/מדידתוודרךים/המושפעים/הגורםהגדרת✔

(.המדידהוסקלתמידהיחידות,מדידהוכלימדידהשיטת)

:ללהתייחסחשוב-תצפיתבאמצעותחקרבמערך
הגדרת-כגון,התצפיתבסביבתלתעדשניתןהמשתניםהגדרת✔

הזהיםוהתנאיםשנבחרוהתצפיתאתריהגדרת,הנבדקיםהגורמים
.ותדירותןהתצפיותמספר,בהם

,מועד:נתוניםאיסוףבטבלתהתצפיתממצאירישוםלכלוליש✔
.יכמותתיאור,מילוליתיאור

.תפרשנוללא,אובייקטיבידיווחעללהקפידחשובהנתוניםבאיסוף✔



העבודהושיטותהחקרתכנית.ג

:שביצעתםתצפית /הניסוימהלךאתתארו⮜

(.בטבלהלהציגניתן)שביצעתםהפעולותסדראתפרטו✔

והכליםהחומריםאתפרטו,מדידההשיטותתאתארו✔
.אתכםששימשו

.שלבבכלהנדרשיםהבטיחותאמצעיאתלצייןיש✔

.העבודהשלביאתהממחישותתמונותצרפו✔

:לניסוחהמלצה♥
:כמו,החקרהשערתאלהקוראאתשיחברבמשפטלהתחילניתן

"...בודקיםהתצפית/ ניסויתכננוהחקרהשערתאתלבדוקמנתעל"



:בתצפיתאובניסוישהתקבלוהמימצאיםאתהציגו⮜

,תתצפי  /בניסוישהתקבלוהמעובדותהתוצאותאתהציגו✔
.ברצףהממוספריםמתאימיםוגרפיםסיכוםטבלאותבאמצעות

(16קףש)כנספחהגולמיותהתוצאותאתהעבודהבסוףצרפו✔

עםומדויקותברורותבכותרותוהגרפיםהטבלאותאתלוו✔
.מידהיחידות

.מקראלגרפיםהוסיפו, הצורךבמידת✔

אתהממחישים, נוספיםממצאיםשלבו, הצורךבמידת✔
 .החקרתוצאות

:המימצאיםעיקרישלמילוליתיאורהוסיפו⮜

 ,תצלוםאוגרף, סיכוםטבלתלכלמתחתמילוליתיאוררישמו✔
.החקרממצאיאתהמציגים

.  שהתקבלוהממצאיםכללשלסיכוםהציגו✔

מימצאים.ד



:המימצאיםשללניסוחהמלצות♥

...אתבדקנושערכנותצפית/בניסוי: "בדוגמאכמו, פתיחהבמשפטהתחילו

...'מסובגרפים... 'מסבטבלאות... 'מסבתצלומיםמוצגותהתוצאות

,  זאתלנסחניתן, קודמועלמתבססכשאחד, תצפיות/ניסוייםכמהביצעתםאם-

ביותרהרבהציפוריםשמספרמראותהראשונההתצפיתתוצאות: "בדוגמאכמו

בתצפיותהמדידות ,לפיכךc 25°מעלהייתההטמפרטורהכאשרהיה (31)שנצפה

."זוטמפרטורהמעלבוצעוהבאות



:שקיבלתםהתוצאותמתוךות/מסקנההסיקו⮜

ות/הנובעתות/מדעיתות/מסקנהוברורמדויקבאופןנסחו✔
ובגרפיםבטבלאות)ניסוי/בתצפית)שקיבלתםמהתוצאות

.שהצגתם

,  שנשאלההחקרלשאלתהמתייחסת, מטענהבנויההמסקנה✔
 .בהתומכותההחקרממצאימתוךמראיותו

ודיוןמסקנות. ה



:הבאיםלהיבטיםוהתייחסובמסקנותהדיוןאתכתבו⮜

:החקרהשערתשלהפרכהאואישוש✔
ידעבעזרתהצדקהניתנת, בהשערהתומכותהמסקנותאם-

 .במבואשהוצגמתאיםמדעי
בסיבותדיוןמוצג,ההשערהאתסותרותהמסקנותאם-

 .שהתקבלולממצאיםבהתאם,לכךהאפשריות

לצורךמענההמסקנותשלהיישומיתלמשמעותהתייחסות✔
(.כזווישבמידה(, חברתי-טכנולוגי-מדעי

 .החקרתהליךבביצועואילוציםלמגבלותהתייחסות✔

:החקרתהליךאתלהמשיךמציעיםהייתםכיווניםבאילוכתבו⮜

.שבוצעהחקרלהמשךחדשותלשאלותרעיונותהעלו✔

ודיוןמסקנות.ה



מידעמקורות. ו

הרקעלכתיבתנעזרתםבהםהמידעמקורותרשימתאתהציגו⮜
 .המדעי

מקובליםכלליםפיעלהמידעמקורותאתרושמים:לבשימו♥
.ביבליוגרפילרישום

:דבריםבשלושהעוסקיםהרישוםכללי
המשפחהשםשלב"ארצףלפיהמידעמקורותאתלארגןיש. א

.המחברשל
 ,המחברשם: מידעמקורכללגבילרשוםשישהפרטים. ב

,              עמודיםמספרי, הספראוהמאמרכותרת, הפרסוםשנת
.לאורההוצאהשם

.ביניהםהפיסוקסימניוהוספתהמידעמקורפרטיהצגתרצף. ג



שוניםמידעמקורותלרישוםעזרכלי

(מומחה, אינטרנטאתר, עתכתב, אנציקלופדיה, ספר)

שם 
ההוצאה  

לאור

מספרי 
,  העמודים

או כתובת  
האינטרנט

שם 
האנציקלופדיה  

,או כתב העת
שם המוסד או  

הארגון

,  שם הספר
או הערך

,  באנציקלופדיה
או כותרת המאמר  

הכתבה  / 

(שנת פרסום) שם  
ים/המחבר

,  שם משפחה)
ושם פרטי  

(אות ראשונה

:דוגמאות
:דוגמא לרישום מאמר מקצועי

.33-39' עמ, 1גיליון, כתב עת אקולוגיה וסביבה, התנשמת כמדביר ביולוגי, (1993).ג, כחילה

:דוגמא לרישום ספר

.ירושליםכרטאהוצאת , 60-75'עמ, הצופית הארץ ישראלית, (2015. )י, יום טוב

:דוגמא לרישום דף אינטרנט

18-21' עמ, 285חוברת ,ירחון ילדי טבע דברים, השפנים(.2018),א, רן

:דוגמא לרישום מידע בעל פה ממומחה

.  המחלקה לזואולוגיה-אוניברסיטת תל אביב, פה-מידע בעל, (2016. )י, לשם

http://digital.tevahadvarim.co.il/yaldey/283/#18


הבאותהנקודותבעזרתשעברתםלתהליךמשובכיתבו

(:נוספותלנקודותגםלהתייחסניתן)

?החקרעבודתשלהרעיוןמקורמה✔

.העבודהשלערכיתהחברתיתאוהאישיתהמשמעותאתציינו✔

?העבודהבמהלךהרגשתםמה✔

?הקבוצהחבריביןתפקידיםחילקתםכיצד✔

?לעבודהשלכםהאישיתהתרומההיתהמה✔

?בעבודהמעורביםהיומענייניםאנשיםאלו? נעזרתםבמי✔

 ?רכשתםחדשמדעיידעאיזה:התהליךלאורךלמדתםמה✔

?כלומדיםעצמכםעללמדתםמה?רכשתםמיומנויותאלו

.שחוויתםוהצלחותהפתעות,חוויות✔

.שחוויתםוהתלבטויותקשיים✔

עבודהשלסיפורה-אישיתרפלקציה. ז



!בהצלחה
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