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3
שלומית ליפשיץ 1, ד"ר נירית לביא אלון 2, פרופ' טלי טל 

| מאמר |

 מבוא  

מדענים  שותפים  בו  מדעי  מחקר  הוא  אזרחי  מדע 

הדדי:  לרווח  הזדמנויות  יוצר  זה  שיתוף  ולא-מדענים. 

המדענים מקדמים את המחקר שלהם בעוד משתתפים 

שאינם מדענים עשויים לזכות בעניין ובהנאה, ברכישת 

וידע  משמעותית  עשיה  תחושת  חדשות,  מיומנויות 

חדש )גולומביק, ברעם צברי, פישביין, 2015(.

מחקרים מצאו שהשתתפות תלמידים ומורים במחקר 

חדש  ידע  ליצירת  תורמים  הם  בו  אִמתי,  אזרחי  מדע 

ולהיות  גרמה להם להתעניין  ומשפיעים על סביבתם, 

שלהם  הלמידה  חווית  וכך  בלמידה  יותר  מעורבים 

יותר. לכן, מדע אזרחי מאפשר למידה  הייתה חיובית 

המדעים  להוראת  מלהיב  הקשר  ומהווה  משמעותית 

 Bonney, Phillips, Enck, Shirk,( בקרב תלמידים ומורים

.)& Trautmann,2015; Makuch, & Aczel, 2018

השנתית"  הציפורים  "ספירת   4 האזרחי  המדע  מיזם 

חוץ  למידה  על  מבוסס  זה,  מחקר  במרכז  שעומד 

עולה שהשתתפות  כיתתית בטבע. ממחקרים אחרים 

בפעילות מדע אזרחי ממוקדת טבע בבית הספר היא 

על  השפעות  לכך  ויש  לתלמידים,  ומרגשת  חווייתית 

ועל  הידע,  הבניית  על  לסביבה,  קשר  תחושת  פיתוח 

על  יתר  ולאחרים.  לטבע  ואמפתיה  אחריות  טיפוח 

ביצוע  הכולל  אותנטי  מדעי  במחקר  השתתפות  כן, 

השערות,  העלאת  שאלות,  שאילת  כמו  מיומנויות 

עשויה  ומסקנות,  טענות  ניסוח  נתונים,  וניטור  איסוף 

החינוך  שמשרד  המדעית,  האוריינות  לקידום  לתרום 

בפיתוח  לסייע  וכן  התלמידים,  בקרב  לפתח  מבקש 

לסביבה אחריות  תחושת  כלומר,  סביבתית,  אזרחות 

.)Makuch & Aczel, 2018( ו/או למינים שבהם עוסקים

על אף היתרונות הברורים שנמנו לעיל, מחקרים הראו 

שמורים מתקשים לאמץ תכניות מדע אזרחי, שכן, אלה 

יישום של מדע אזרחי בבית הספר מלווה באתגרים רבים. 
כדי להתמודד איתם ולהצליח בביצוע מיזמים  מסוג זה, 
חשוב לבחון את  המניעים והגורמים המסייעים  למורים 

שמתמידים ומצליחים לבצעם לאורך זמן.

מורים מתמידים במיזם
ספירת הציפורים -

מניעים, גורמים ואתגרים

שלומית ליפשיץ, מייסדת שותפה, המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית.  1

ד"ר נירית לביא אלון, מנהלת בידינו מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות, מרצה וחוקרת בפקולטה לחינוך למדע  2

וטכנולוגיה, הטכניון, מרכז TCSS למדע אזרחי בבית הספר, רכזת מדע אזרחי בחברה להגנת הטבע.  
3 פרופ' טלי טל: דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, חוקרת מובילה במרכז  TCSS ובמוסד נאמן.

4 על תרומת המדע האזרחי לפיתוח אוריינות מדעית, קראו את  המאמר "מדע אזרחי בבית הספר - תכנית הגלוב כמנוף

לפיתוח דמות הבוגר", בגליון זה.  
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חומרי  להן  אין  אשר  קוריקולריות,  חוץ  תכניות  לרוב 

ופיתוח  תמיכה  ניתנים  לא  מתאימים,  ולמידה  הוראה 

השקעה  מהמורים  נדרשת  ובנוסף,  למורים  מקצועי 

נוספת של זמן ולמידה עצמית. לפיכך, עקב מחסור בזמן 

נוטים  ומחויבות לתכנית הלימודים הפורמלית, מורים 

ותוכניות  אזרחי  מדע  בתוכניות  השתתפות  על  לוותר 

 Bonney et al, 2015; Kaplan Mintz,( תוספתיות אחרות

ליישם  מורים מתקשים  כן,  כמו   .)Tal, & Ayalon, 2021

למידה חוץ כיתתית בטבע ואף נמנעים ממנה בגלל גורמים 

רבים, ביניהם חוסר ביטחון בידע המדעי, תנאי סביבה לא 

ידועים, חשש לביטחונם של התלמידים, קשיים מנהליים 

 )Kali, Levy, Levin Peled & שמקורם בבית הספר ועוד

.)Tal, 2018; Tal & Morag, 2009

את  לשלב  הדרך  את  שמוצאים  מורים  יש  זאת,  עם 

בהוראה,  כיתתית  החוץ  והלמידה  האזרחי  המדע 

וכן  זו מוטיבציה ואהבת הטבע  מצליחים ליצור בדרך 

התלמידים אצל  משופרות  למידה  לתוצאות  להביא 

)Makuch & Aczel , 2018(. מיזם ספירת הציפורים הוא 

כזה שמשלב בין מדע אזרחי ולמידה חוץ כיתתית.

כדי ללמוד על הגורמים להצלחות ביישום של למידת 

המבט  נקודות  את  לבחון  יש  כיתתי  חוץ  אזרחי  מדע 

של מורים שהתנסו בו בהצלחה. המדד להצלחה הוא 

שנים.  לאורך  בהתנסות  המורים  של  ההתמדה  מידת 

מחקר של מקרים מיטביים יכול ללמד רבות על האופן 

תכנים  משלבים  אזרחי  למדע  שמחויבים  מורים  בו 

מקצוע  במסגרת  כיתתיות  חוץ  לימודיות  ופעילויות 

והעל  היסודיים  בבתי הספר  וטכנולוגיה  הלימוד מדע 

תוכנית  במסגרת  במפורש  נדרשים  שאינם  יסודיים, 

הלימודים הפורמלית. 

מחקר  של  עדכניים  ממצאים  נסקור  זה  במאמר 

שמטרתו הייתה לבחון את המניעים והגורמים עליהם 

דיווחו מורים שהתמידו בביצוע המיזם ספירת הציפורים 

השנתית ולהבין את האתגרים עמם התמודדו. 

 מערך המחקר  
מדע  מחקר  הוא  השנתית"  הציפורים  "ספירת  המיזם 

בר  ציפורי  לטיפוח  "המרכז  ידי  על  המנוהל  אזרחי 

בחצר ובגינה" ועל ידי "החברה להגנת הטבע". הספירה 

ינואר.  בחודש  שבועיים  לאורך  שנה  מידי  מתקיימת 

הציפורים  את  ולספור  לצאת  מוזמן  בישראל  הציבור 

פעם  בישוב,  חצר  או  בגינה  אחד  במקום  בתצפית 

אחת או יותר, למשך עשר דקות, ולדווח את הנתונים 

באפליקציה או באתר ייעודי באינטרנט. המידע מעובד 

ומפורסם לציבור באינטרנט.  ידי מארגני הספירה  על 

מידי שנה משתתפים במיזם, בממוצע, כ-230 מוסדות 

חינוך, בנוסף למאות מדווחים מהציבור הרחב. מטרת 

בתפוצת  ומגמות  שינויים  אחר  לעקוב  היא  הספירה 

כן  כמו  טבע.  שמירת  לצרכי  בישובים,  בר  ציפורי 

נוספת,  מטרה  להם  שיש  הספירה  מארגני  מדגישים 

והטבע  הציפורים  אל  הציבור  את  לקרב  חינוכית, 

.)https://www.teva.org.il/birdscount(
מיזם ספירת הציפורים מתבצע בבתי הספר באופנים 

שונים, על פי בחירת המורה המוביל/ה בכל בית ספר: 

במהלך  והטכנולוגיה,  המדע  שיעורי  במסגרת  לרוב, 

או  קצרה  הוראה  בתכנית  או  שניים,  או  אחד  שיעור 

ארוכה. גיל התלמידים ורמות הלמידה מגוונים. 

במחקר, שנערך במהלך 2020, השתתפו תשעה מורים 

ותיקים למדע וטכנולוגיה )2 גברים ו-7 נשים( שלקחו 

חלק בספירת הציפורים לפחות שנתיים ברציפות. שני 

מורים לימדו בחטיבת ביניים ובתיכון והשאר בבתי ספר 

יסודיים.

המחקר נערך בשיטה איכותנית פנומנולוגית )מהמילה 

תופעה( אשר שמה דגש על האופן בו משתתפי המחקר 

מתארים תופעות וחוויות מנקודת מבטם. כלי המחקר 

בין  ארכו  הראיונות  למחצה.  מובנה  עומק  ראיון  היה 

לתאר  המורים  התבקשו  ובמהלכם  דקות   60-40

בפירוט את הדרך שבה הם מבצעים את מיזם הספירה 

הם  איתם  האתגרים  ואת  מניעיהם  את  הספר,  בבית 

ותשובות  ותומללו,  הוקלטו  הראיונות  מתמודדים. 

המורים נותחו וסווגו לקטגוריות על פי ממדים שונים. 

שמות המורים המצוטטים בכתבה הם בדויים. 

 ממצאי המחקר  

מניעים להתמדה של המורים במיזם 

המניעים העיקריים להשתתפות המורים נחלקים לשני 

לתרומת  המתייחסים  וכאלה  ריגושיים  מניעים  סוגים: 

המיזם לשיפור הלמידה וההוראה. 

תצפית בציפורים בבית הספר אדם וסביבה )קיבוץ געש(  - 
צילום אבי עפרוני
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א. מניעים ריגושיים

עלו  ריגושיים  מניעים  של  סוגים  ארבעה 
והנאה, התלהבות  חווייתיות,  א.  במחקר: 
ב. רצון לקרב את התלמידים לטבע, ג. הענקת 
תחושת ערך לתלמידים מההשתתפות במיזם 
מדעי ארצי, ד. עניין חדש שנוצר בקרב חלק 

מהמורים. 

תשעת  מבין  שבעה  הנאה:  התלהבות,  חווייתיות,   •
המורים הדגישו את החווייתיות, ההנאה וההתלהבות 

בציפורים  מההתבוננות  ושלהם  התלמידים  של 

ומההשתתפות בכל שלבי הספירה, באומרם, למשל: 

הרווח  לילדים.  נשכחת  בלתי  חוויה  "יצירת   

של  ברמה  זה  שונה.  מלמידה  הנאה   - לתלמידים 

גם  נלהבים  "דיווחים  )גלית(;  והתלהבות"  דיבור 

מההורים. אני רואה התלהבות. היה להם כיף; "הכיוון 

על החוויה ולא על המחקר העמוק. הם לא צריכים 

להעמיק מעבר. חשובה החוויה".

 

מורים  שמונה  לטבע:  התלמידים  לקירוב  רצון   •
דווחו על הרצון שלהם לקרב את התלמידים לטבע 

אמרו  מבניהם  ושלושה  הספירה  מיזם  באמצעות 

לאהוב  לתלמידים  גרמה  בספירה  שההשתתפות 

ותיקה  מורה  עידית,  זמן.  לאורך  וציפורים  טבע 

ומשלבת  שנים   14 כבר  הספירה  את  שמבצעת 

ספר  בבית  הטבע  בהוראת  ארוכה  כתכנית  אותה 

של קיבוצים ומושבים, סיפרה: "התלמידים שלי לא 

שוכחים. רואים אותי ואומרים לי: בזכותך אני אוהבת 

ציפורים. גם כאלה שלא חשבתי בזמנו שהם לומדים 

להתבונן  הטבע  את  לאהוב  החלו  מתעניינים,  או 

עוזרים  הם  זה.  את  אוהבים  תמיד  הם  וליהנות. 

לשמור על הציפורים ועל מגוון המינים". 

גלית, מורה המשלבת את ספירת הציפורים בתכנית   

ארוכה של למידת חקר, אמרה: "אני מקבלת 'תלונות' 

באמצע,  אם  אלי  פנתה  שעברה  בשנה  מההורים. 

אחרי הצהריים, בזמן פעילות עם הורים ואמרה לי 

גלית, אני צריכה לספר לך, אני לוקחת את הילדים 

משחקים  שקטים  שהם  רגילה  ואני  לחוג  באוטו 

בטלפון ועכשיו - הם עושים תחרות מי מזהה יותר 

ציפורים. אני אמרתי עשיתי את שלי! )צוחקת( יש 

ועוזרים  ציפורים  מזהים  שעדיין  ו'  בכיתה  ילדים 

לאחיהם הקטנים".

מרין, שמלמדת בשני בתי ספר, מספרת על החיבור   

והילדים  בפני עצמה  "חוויה  של התלמידים לטבע: 

אני  מבחינתם.  חגיגה  לטבע.  מהיציאה  מאושרים 

אמירים  תלמידי  עם  אחד,  ספר  בבית  גם  רואה 

וגם בבית הספר השני, עם חינוך מיוחד.  )מחוננים( 

אלה הם שני קצוות וכולם נהנים מאד. ילדים מאד 

אוהבים להסתכל. כל הילדים נהנים לצאת לספור 

ציפורים".
 

מההשתתפות  לתלמידים  ערך  תחושת  הענקת   •
בספירת  ראו  מורים  חמישה  ארצי:  מדעי  במיזם 

תלמידיהם  ועבור  עבורם  הזדמנות  הציפורים 

ומשמעותית,  חשובה  מדעית  בעשיה  להשתתף 

בקנה מידה ארצי. 

כדי  וחשוב  גדול  במיזם  חלק  לקחת  הזדמנות  "זוהי   

לעקוב אחר המינים המצויים בישראל, ולהיות שותפים 

ומשפיעים" )טובה(; "פרויקט חשוב ומבורך - יש לשלב 

אותם בתהליך המתקיים בכל הארץ, ושיידעו שהם 

מצטרפים לעשייה רחבה ומשמעותית" )מרין(.

חוויית  הרגישו  שהתלמידים  ציינו  מורים  שבעה   

הצלחה, גאווה ותחושת ערך בעקבות השתתפותם 

קבלת  לאחר  ביטוי  לידי  באו  התחושות  בספירה. 

חינוכי  מוסד  לכל  )שנשלחת  ההוקרה  תעודת 

חינוך  תלמידי  שמלמד  ירון,  בספירה(.  שמשתתף 

מיוחד בכיתה י', הדגיש במהלך הריאיון מספר פעמים 

הספירה,  במיזם  תלמידיו  של  ההצלחה  חווית  את 

חוויה שחסרה להם בדרך כלל: "הפרויקטים האלה 

הצלחה...כשהם  חווית  יוצרים  הם  כי  להם  טובים 

קבלו את תעודת ההוקרה זה עשה להם משהו.. נתן 

תחושת ערך. הם חווים שיש משמעות, יש חשיבות 

למטלה שעשו, זה לא רק לעשות וי".
 

ענין חדש שנוצר אצל חלק מהמורים: ההתלהבות   •
הציפורים  וזיהוי  הספירה  במיזם  מההשתתפות 

גרמה לשלוש מורות שלא הכירו את תחום הצפרות 

יותר  ולעסוק  ידיעותיהן  קודם, לרצות להרחיב את 

צפרות  לסיורי  לצאת  התחילו  הן  ציפורים.  בזיהוי 

ואף להשתתף בחוגי צפרות עם בני משפחתן. ירדנה 

תצפית ציפורים - בית הספר מרחב, רעננה -צילום שלומית 
לפשיץ
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שהפכה לצפרית נלהבת, אמרה: "אני לוקחת מורות 

)לצפות( והן נהנות... בבית גייסתי את כל המשפחה! 

אני לוקחת לכל סיור את בעלי או את הבת שלי". 

הזמן  כל  "אני  בפליאה:  אמרה  מרין,  המורה  גם   

לומדת על הציפורים. זה עושה לי את זה. זה הופך 

להיות חלק ממך. כשאני רואה ציפור מסוימת, אני 

זה  ציפורים  ידע.  להרחיב  יותר,  עליה  לדעת  רוצה 

אורח חיים. זה לא למידה חד פעמית. גם בעלי תמיד 

בא. לא מתנגד. ולפעמים שואל איך קוראים לציפור. 

זה יפה שהוא מסתכל ומבחין בכלל. זו התקדמות" 

לסיכום ממד זה, ניתן לראות שמורים, בדומה לילדים   

אישיים  ריגושיים  מהיבטים  מושפעים  ולתלמידים, 

כמו: עניין אישי, סיפוק מחוויית הלמידה וההצלחה 

הערכית  במשמעות  האמונה  חשים,  שהתלמידים 

הם  אלו  כל   – טבע  לשמירת  המיזם  של  והתרומה 

את  להוביל  המורים  של  בנכונות  מרכזיים  מניעים 

המיזם ולהתמיד בו. 

ב. מניעים הקשורים ללמידה והוראה

המורים ציינו שני סוגים של גורמים הקשורים 
ההוראה: שיפור  על  הספירה  מיזם  בתרומת 
חדש  ידע  )הבניית  הנלמדים  התכנים  א. 
האפשרות  ב.  החקר(;  מיומנויות  והוראת 
לשילוב הוראת עמיתים על ידי התלמידים.

והוראת  חדש  ידע  )הבניית  הנלמדים  התכנים   •
שבזכות  ציינו  מורים  חמישה  חקר(:  מיומנויות 

הרחבה  המהווים  נושאים  לימדו  הם  הספירה 

ביולוגי,  מגוון  כגון  הלימודים,  לתכנית  והעמקה 

"הספירה  אזרחי:  ומדע  טבע,  שמירת  אקולוגיה, 

מאפשרת להבנות ידע נוסף שהם )התלמידים( לא 

זה  הלימודים. הספירה  במסגרת  אליו  נחשפים  היו 

במסגרת  לתלמידים  לתת  יכול  שאני  פרויקט  עוד 

לא  הם  שאליהם  דברים  והאקולוגיה,  מדע  לימודי 

התכנים  את  תיאר  המורה  כלל".  בדרך  נחשפים 

הייחודיים שהוא מלמד במסגרת המיזם: "אני עובד 

איתם על פרויקטים ומלמד נושאים שהם מעוניינים 

לדעת. אני מתחיל בנושא של חיזור בטבע שזה נושא 

שמרתק אותם – ומגיע לחיזור של עופות, ומהתנהגות 

של רביה להתנהגות בכלל – ואז לתצפיות ולספירה, 

תוך הדגשת החשיבות של הטבע לאדם, ואז מראה 

סרטונים של מצלמות הקינון שנחשפתי להן בכנס 

הצפרות של הקינון של העקב העיטי. הם מתעניינים 

ומתלהבים" )ירון(. 

להוראת  כאמצעי  הספירה  את  ציינו  מורים  שבעה   

מיומנויות חקר מדעי, בעיקר תצפית בסביבה, זיהוי 

ציפורים, איסוף מידע, הצגת נתונים ועיבודם, הסבר 

אצלם  בונה  אני  "ככה  מסקנות:  והסקת  תוצאות 

את היכולת של להיות חוקרים. הם לומדים לעשות 

להתבונן  אותם  מלמד  וזה  מציגים.  ואז  תצפיות 

ולהסיק מסקנות. הטופס הבית ספרי מכיל שאלות 

את  מציגים  האקסל  ובאמצעות  גוגל  של  פשוטות 

הנתונים בגרף עמודות וככה אנחנו לומדים להסיק 

מסקנות ממחקר" )גלית(.

אפשרות לשילוב הוראת עמיתים על ידי התלמידים:   •
הוראת  ביצעו  שתלמידיהם  ספרו  מורים  שלושה 

עמיתים: תלמידי ו' למדו את תלמידי ד' - הם נתנו 

הרצאות קצרות בצפרות וערכו חידון על הספירה. 

באחד מבתי הספר תלמידים בוגרים סייעו לתלמידים 

צעירים במהלך הספירה: "..והן עושות מצגת לכיתה. 

יש כאלה שלוקחים את זה לפרויקטים של TED והם 

ואף משתפים את  ואהבו  דברים שעשו  על  מרצים 

עם  שחוו  החוויה  אודות  כמומחים  שלהם  הכיתה 

הציפור  על  מרצים  "התלמידים  )סיוון(;  הציפורים" 

לפעמים  האחרים  התלמידים  את  ומפעילים  שלהם 

של  "לספירות  )מרין(;  על המצגת"  חידון  באמצעות 

הכיתות מצטרפים )כמסייעים( ילדים בוגרים שכבר 

מנוסים בזיהוי ציפורים. אני משבצת אותם במקומות 

בהם יש פחות מינים שקשה לזהותם" )הדר(.

שהמורים  לסכם  ניתן  הריגושיים,  להיבטים  בנוסף 

התמידו במיזם ספירת הציפורים בזכות היבטים תוכניים 

ההשתתפות  של  התרומה  את  שהדגישו  ופדגוגיים 

בקרב  חקר  ומיומנויות  המדעי  הידע  לקידום  במיזם 

התלמידים.

 גורמים שסייעו למורים להתמיד 
 בתוכנית   

את  לקיים  למורים  סייעו  גורמים  שלושה 
התוכנית ולהתמיד בה: היותם חובבי טבע, 
והגמיש  המהנה  ואופיו  ההנהלה  תמיכת 

של המיזם.
מורים חובבי טבע: כל המורים שהשתתפו במחקר   •
לטבע  חיבתם  טבע.  חובבי  שהם  עצמם  על  העידו 

היוו  הטבע  על  וישמרו  יכירו  שהתלמידים  ורצונם 

מאוד  "אני  ובהתמדתם:  בהנעתם  משמעותי  גורם 

הסיבה  זו  אותן.  ולצלם  בציפורים  לצפות  אוהב 

שנמשכתי לזה" )ירון(. 
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שקבלו  סיפרו  מורים  שבעה  ההנהלה:  תמיכת   •
תמיכה וגיבוי מהנהלת בית הספר, עובדה שתרמה 

הספר  "בית  בפרויקט:  להתמיד  וליכולתם  לרצונם 

יודעים  האחרים  המורים  כאלה.  ליוזמות  דוחף 

זה  את  מפיצה  המנהלת  הספירה.  על  ושומעים 

לכולם כפרויקט מצוין שנעשה עם התלמידים. אני 

מאוד  הנושא   - המנהלת  בפני  הכובע  את  מורידה 

מאוד נוכח בבית הספר" )סיוון(.

ההנאה  לגורם  המיזם:  של  והגמיש  המהנה  אופיו   •
מביצוע המיזם יש התייחסות רחבה במניעי המורים 

להתמיד בספירה. בנוסף, מורים ציינו את הגמישות 

ואת ההתאמה למגוון גילאים ורמות לימוד ולתכניות 

לימודים שונות, כלומר מיזם פשוט להבנה ולביצוע. 

"כל שנה זו חוויה אחרת, תלוי בילדים ובהתעניינות   

שלהם ובשאלות שלהם. אם המטרה היא חקר, אני 

יש פחות תלמידים  יותר עובדת על תהליך החקר. 

מכיתה ו' שעובדים על מיומנות של תצפית ותופעות 

כנקודת מוצא למחקר מדעי. זה תלוי קבוצה ותלוי 

פרויקט וזה מתפתח ומשתבח" )סיוון(; "המיזם ניתן 

לביצוע בשיעור חד פעמי אבל גם מאפשר למורים 

פעם  לפני,  פעם   - פעמים  שלוש  פעילות  לעשות 

אזרחי  במדע  נוגע  אתה  בו  בסיכום  ופעם  כדי  תוך 

ונוגע בחשיבות, גם בספירה וגם בסיכום. יש כאן פן 

ופן מדעי שמתאים מאד למערכת העמוסה  מעשי 

שלנו בהוראת המדעים, שכן לא מתאים לנו להיכנס 

לפרויקט בהקף גדול" )הדר(.

לסיכום, לצד המניעים הריגושיים והלימודיים, שלושה 

גורמים נוספים נמצאו כמסייעים בהתמדה של המורים 

תמיכת  לטבע,  והחיבור  האהבה   - המיזם  בהובלת 

ההנהלה ואופיו הגמיש והנוח של המיזם.

אתגרים ודרכי התמודדות של המורים  
בביצוע המיזם   

אתגר  תחומי  שלושה  על  הצביעו  המורים 
בביצוע המיזם: אתגרים בהוראה, היעדר זמן 

וציוד והיעדר חומרי הוראה וליווי.

א. אתגרים בהוראה 
אתגרים  לארבעה  המורים  התייחסו  ההוראה  בתחום 

מספק  לא  ידע  ב.  כיתתית.  חוץ  למידה  א.  מרכזיים: 

)קושי בזיהוי הציפורים(. ג. קושי בעבודה לפי פרוטוקול 

הספירה. ד. היעדר מוטיבציה של תלמידים. 

התייחסו  מורים  חמישה  כיתתית:  חוץ  למידה   •
כמאתגרת.  בחוץ  ללמידה  התלמידים  להוצאת 

פעילות  במהלך  ובטיחות  משמעת  קשיי  ציינו  הם 

הספירה בעיקר עם כיתה שלמה. לכן לרוב יצאו עם 

חצאי כיתות או נעזרו באדם נוסף. 

התייחסו  מורים  חמישה  הציפורים:  בזיהוי  קושי   •
לסוגיית הדיוק בזיהוי הציפורים והדגישו את הקושי 

שתי  תלמידים.  ושל  מורים  של  הציפורים  בזיהוי 

מורות ציינו שגורם זה מונע לדעתן ממורים אחרים 

להשתתף: "מורים מתקשים בזהוי ציפורים, יש מורים 

שמוותרים בגלל שהם חוששים" )הדר( ; "קשה לזהות 

כי לפעמים הציפור עפה מהר ולא מספיקים לזהות 

זה  ולא תמיד  זמן  דורש  ציפורים  זהוי  ללמד  אותה. 

אפשרי במסגרת השיעור" )ירדנה(. 

הועברו  הציפורים  זיהוי  מיומנות  את  לשפר  כדי   

בזיהוי  התאמנו  הם  בהם  הכנה  שיעורי  לתלמידים 

באמצעות מגדירים ומשחקים. 

קושי בדיווח על פי הפרוטוקול: שלושה מורים ציינו   •
הן   - פי פרוטוקול הספירה  בדיווח מדויק על  קושי 

בספירה מדויקת של הציפורים שנצפו והן בהקפדה 

נכון.  ודיווח  ההנחיות  לפי  מדויק  זמן  משך  על 

באמצעות  האלה  הקשיים  עם  מתמודדים  המורים 

בישיבה  התלמידים  מתאמנים  בהם  הכנה  שיעורי 

בשקט, בצפייה ובדיווח בטופס ידני. בנוסף, במהלך 

הספירה האמתית בודקים המורים את מה שכותבים 

משגיחה,  איתם.  "אני  הספירה:  בטופס  התלמידים 

שיכתבו נכון. ילד יכול לכתוב שהוא רואה נשר שם 

למעלה מבלי לפרט. אני חייבת להיות ערנית" )הדר(.

במהלך  במשותף  נעשה  באפליקציה  הדיווח  לרוב,   

הסיכום של תצפית הספירה, אך היו גם מורים שנהגו 

לדווח את התצפיות שלא בנוכחות התלמידים. שתי 

מורות סיפרו שהמעבר לדיווח הספירה באפליקציית 

eBird היווה קושי שגרם לאחת המורות אף להפסיק 
להשתתף בספירה באחת השנים. על אף שבהמשך  

המורים למדו להשתמש באפליקציה או מצאו מישהו 

שידווח במקומם )לפעמים אלה התלמידים בעצמם(.

מורים  שני  התלמידים:  של  מוטיבציה  היעדר   •
בעיית  על  דיווחו  יסודיים  על  ספר  בבתי  המלמדים 

"התנגדות  חלק מהתלמידים:  אצל  מוטיבציה  חוסר 

ראשונית של התלמידים שחלקם חושבים שזה 'חנוני' 

יש  יש להם הרבה התנגדויות, הרבה מטענים.  מדי. 

כאלה שלא מעניין אותם כלום. זה גיל כזה" )ירון(. 
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בפני  הדגישו  המורים  הזה,  הקושי  על  להתגבר  כדי   

ואת  וחשיבותה  הספירה  משמעות  את  התלמידים 

העובדה שהתלמידים משתתפים במחקר אמיתי כלל 

ארצי: "אני מספרת גם את הסיפור של הצפרות, של 

לפעמים  הם מתקרבים...  לאט  לאט  וככה  הפלישה 

'מה, אני חוקר'? אבל רואים בשפת   - ציניות וצחוק 

לפי  גאווה.  מרגישים  שהם  שלהם  ובתגובות  הגוף 

שפת הגוף, עיניים נפקחות, זקיפות, תגובות" )ירדנה(.

ב. היעדר זמן וציוד
מתאימים  משאבים  להיעדר  גם  התייחסו  המורים 

בגלל  זמן,  שחוסר  ציינו  מורים  שישה  המיזם.  לביצוע 

עומס במערכת השעות של מורי המדע והטכנולוגיה, 

פעמים  מספר  זאת  הדגישה  ירדנה  מגבלה.  מהווה 

בריאיון ואף ציינה שקושי זה הוא אחת הסיבות שמורים 

משוגעת  שלא  "מורה  אמרה:  מצטרפים.  לא  אחרים 

לנושא לא תבחר בפרוייקט הזה, אז אני די סולו בתחום 

הזה בבית הספר". גם מרין שמלמדת בשני בתי ספר 

שעה  לקחת  צריכה  אני  כי  בזמן  מוגבלת  "אני  אמרה 

התלמידים,  עם  לי מעט שעות  ויש  ושעה משם  מפה 

היו לי רק שעתיים איתם השנה והייתי צריכה לתמרן". 

שלה  ההוראה  שעות  לשיבוץ  התייחסה  אחת  מורה 

בצהריים, שעה שפחות מתאימה לתצפיות בציפורים, 

בחצר  הצפרות  שיעורי  ציינה שבמהלך  אחרת  ומורה 

היו במקביל שיעורי חינוך גופני, בהם תלמידים הרעישו 

לא  לרוב  אלה  מערכת  קשיי  הציפורים.  את  והבריחו 

נפתרו.

היעדר ציוד צוין על ידי חלק מן המורים. בחלק מבתי 

ספר אין משקפות ובאחרים הן לא תמיד תקינות. מורה 

נוהגת  שהיא  מכיוון  במחשבים  מחסור  ציינה  אחת 

להקליד  כדי  מחשבים  לחדר  התלמידים  את  להביא 

את הדיווח ולא תמיד יש מספיק מחשבים תקינים. יש 

נחיצות  שאין  טענו  מהמורים  שלושה  זאת,  עם  לציין, 

התלמידים  של  ההתעסקות  לדעתם  כי  למשקפות 

במשקפות מפריעה יותר מאשר מועילה.

ג. היעדר חומרי הוראה וליווי
ארבעה מורים אמרו שחסרו להם חומרי הוראה נגישים 

שתתאים  מצגת  )למשל  הילדים  לגילאי  ומותאמים 

לגילאים הצעירים( ושלושה מורים הביעו רצון בקהילה 

תומכת כגון פורום מורים בו יוכלו לקבל ייעוץ והעשרה 

והנחיה של מדריכי מדע וטכנולוגיה ממשרד החינוך. 

"שיהיה מקום שניתן לפנות, להתייעץ ולהחליף דעות 

דומה לווטסאפ של מורי חקר ציפורים. שיהיה ברשת 

מאגדת  פלטפורמה  שתהיה  לשאול.  שיאפשר  פורום 

לשטח שתאפשר להיות בקשר עם בתי ספר. זה יכול 

לעודד מורים להצטרף כי ככה כל אחד עושה את זה 

רואים מה קורה בבתי  די לבד, לא  והוא  בביה"ס שלו 

ספר אחרים" )סיוון(. 

 דיון   

חוץ  מיזמים  שהובלת  מלמדים  הממצאים 
מדע  מיזמי  כמו  הספר,  בבית  קוריקולריים 
תלויה  שנים,  לאורך  בהם  והתמדה  אזרחי, 
של  פנימית  מוטיבציה   - פנימיים  בגורמים 
מורים, התפיסה החינוכית והערכים האישיים 
נוחות   - חיצוניים  גורמים  גם  כמו  שלהם, 
ההפעלה, אספקת משאבים, האופי הפדגוגי 

של התוכנית וכן תמיכה ולווי מתאימים.

מניעים להתמדה במיזם
והגורמים  המניעים  את  להבין  הייתה  המחקר  מטרת 

ספירת  האזרחי  המדע  במחקר  מורים  של  להתמדה 

משמעותית,  בלמידה  המורים  של  רצונם  הציפורים. 

אצל  הטבע  אהבת  את  וחווייתית, שמקדמת  מלהיבה 

פי  על  מעידה  המיזם,  בעשיית  והתמדתם  התלמידים 

 )Evers, Brouwers & Tomic, 2000( אוורס, ברוורס וטומיק

תחושת  בעלי  היותם  ועל  גבוהה  פנימית  הנעה  על 

ועל תחושת מסוגלות  אוטונומית,  יכולת  על  שליחות, 

עצמית גבוהה. כל אלה באו לידי ביטוי בחיפוש אחר 

ובהתמודדות עם היעדר חומרי  דרכים לגיוון בהוראה 

בידע  מחסור  ועם  פדגוגי  ליווי  העדר  עם  למידה, 

ובקשיים נוספים. המורים היו אלה שהובילו את ביצוע 

המיזם מתוך בחירה והתמודדו עם האתגרים והקשיים. 

של  הידע  את  להעשיר  רצון  מתוך  פעלו  המורים 

שלהם.  החקר  מיומנויות  את  ולהבנות  תלמידיהם 

לבתי  אזרחיים  מדע  מיזמי  שהתאמת  מצאו  מחקרים 

ספר תורמת להגברת העניין ומשפרת את ההוראה, אך 

בפועל, מרבית המיזמים של מדע אזרחי אינם מתוכננים 

עבור תלמידי בתי ספר, ובשל כך, מקדמים למידה רק 

במידה מוגבלת, והשגת תוצאות חינוכיות תלויה מאד 

 .)Bonney, et al, 2015( ביכולותיו של המורה

מבחינת  קשיחות  דרישות  יש  הספירה  לפרוטוקול 

הספירה  אזור  גודל  הביצוע,  משך  הביצוע,  תקופת 

ידידותי  הוא  הספירה  מיזם  זאת,  עם  הדיווח.  ואופן 

וקל לביצוע כאשר נתנת הכנה נאותה. לדברי המורים 

על  השפיעו  ביצועו  בעת  וההנאה  המחקר  גמישות 

התמדתם. ממצא זה נתמך גם על ידי אייבלו והאובלין 
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)Aivelo & Huovelin, 2020( שחקרו מיזם מדע אזרחי 

פי  על  בשכונתם  חולדות  נוכחות  תלמידים  תיעדו  בו 

עקבות. החוקרים מצאו שפשטות וקלות ביצוע הגבירו 

את העניין וההשתתפות של מורים ותלמידים במיזם. 

המורים שהשתתפו במחקר ציינו את תמיכת ההנהלה 

כחשובה לביצוע המיזם. כך גם דיווחו מורים במחקרה 

של בראסי )Bracey, 2018( שעסק במניעים של מורים 

לעסוק במדע אזרחי. ממצא זה נמצא בהלימה לממצאי 

בקיום  התמדה  בין  קשר   שמצאו  אחרים  מחקרים 

מיזמים חוץ קוריקולריים לבין גורמים פנימיים-אישיים 

ביניהם   - חיצוניים  ובגורמים  המורה  את  המאפיינים 

 )Kaplan Mintz( והצוות  היחס של הנהלת בית הספר 

מסוגלות  ליצירת  חיוניים  אלה  גורמים   .et al., 2021

 (Aelterman, עצמית ולתחושה כללית טובה של המורה

 Engels, Van Petegem, Verhaeghe, 2007 Skaalvik &
.(Skaalvik, 2010

אתגרים וקשיים
המורים  איתם  העיקריים  האתגרים  המחקר,  פי  על 

בציוד,  מחסור  הוראה,  בשעות  מחסור  היו  התמודדו 

קושי טכני עם אפליקציית הדיווח, קשיים שלהם ושל 

פי  על  הספירה  ובביצוע  הציפורים  בזיהוי  תלמידיהם 

הפרוטוקול וכן מחסור בחומרי הוראה ובליווי למורים. 

בעת ביצוע המחקר, לא היו למיזם ספירת הציפורים 

חומרי הוראה מתאימים, שכן הצעה לתכנית חינוכית 

המורים  זאת,  למרות   .2020 בשנת  רק  פורסמה 

מיזם  את  הלימודים  בתכנון  לשלב  השכילו  שרואיינו 

מהנה  מעצימה,  חינוכית  כפעילות  ציפורים"  "ספירת 

נושאים  ולהרחיב  ליישם  להם  שאפשרה  וחווייתית, 

ומושגים הנכללים בתכנית הלימודים בהקשר אותנטי 

משמעותי. 

מסקנות  

הממצאים מלמדים שהובלת מיזמים חוץ קוריקולריים 

בהם  והתמדה  אזרחי,  מדע  מיזמי  כמו  הספר,  בבית 

מורים  של  הפנימית  במוטיבציה  תלויה  שנים,  לאורך 

שיובילו את המיזמים ובעניין האישי או החיבור שלהם 

המובילים  והערכים  החינוכית  התפיסה  גם  לנושא. 

עבור  משמעותית  בלמידה  רצון  כמו  המורים,  של 

התלמידים, חשיבות חינוך לשמירת הטבע וכן גורמים 

אישיותיים פנימיים, משפיעים על התמדה לאורך זמן. 

בתכנים  הלימודים  תוכניות  את  להעשיר  ברצוננו  אם 

וייחודיים, עלינו לקדם מורים ערכיים, בעלי  חדשניים 

מוטיבציה פנימית חזקה ולעודד אותם ליזום ולהוביל 

מיזמים בהתאם לתחומי העניין שלהם. 

חיצוניים,  גורמים  גם  שיש  מלמדת  הממצאים  בחינת 

התוכניות  של  הפדגוגי  והאופי  ההפעלה  נוחות  כמו 

זה. על  והתמדה במיזמים מסוג  שהשפיעו על הובלה 

פשוטים,  שיהיו  כך  המיזמים  את  לעצב  מומלץ  כן, 

גמישים ונוחים להפעלה, אך גם יתרמו לחוויה לימודית 

ומיומנויות  ידע  ולהבניית  ענין  ליצירת  משמעותית- 

משמעותיים  חינוך  בתהליכי  כמו  התלמידים.  אצל 

היא  המורים  במיזמי  ההנהלה  של  תמיכה  אחרים, 

אתגרים  למניעת  מראש  להיערך  יש  כן,  כמו  חיונית. 

וחסמים, למשל, על ידי תמיכה בחומרי הוראה, תמיכה 

בהכשרה ובליווי פדגוגי למורים.

לתפיסת המורים, ההשתתפות העמיקה את הידע של 

מדעית.  ואוריינות  חקר  מיומנויות  וחיזקה  התלמידים 

לפיכך, יישום מיזמי מדע אזרחי בבית הספר הם בעלי 

פוטנציאל פדגוגי להשגת מדיניות וחזון משרד החינוך 

לעיצוב דמות הבוגר והבוגרת.

צילום   - רעננה  מרחב,   הספר  בבית  בציפורים  תצפית 
שלומית ליפשיץ

ספירת ציפורים בחצר בית הספר - צילום שלומית ליפשיץ
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