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 במערכת החינוך בישראל הטמעת למידת החקר
 8002משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, אוגוסט 

 רציונאל   א.

  
העולם בו אנו חיים גדוש במידע רב ומגוון המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה. שינויים אלה באים 

לידי ביטוי בין השאר בתחומי התרבות, הכלכלה, המדע ו הטכנולוגיה. לצורך התמודדות עם 
מציבים בפנינו, על מערכת החינוך לאפשר לתלמידים לפתח את כישורי האתגרים ששינויים אלה 

החשיבה והלמידה שלהם, לפתח כישורים לעבודה צוות,  לעודד את הסקרנות הטבעית, וגם להביא 
 לידי ביטוי את היכולות של כל התלמידים.

 
הם להבנות בוגרי מערכת החינוך, אזרחי העתיד, זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה, שתאפשר ל

ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ו יצירתית. יכולת זו תסייע ל הם להתאים את 
 עצמם למציאות משתנה ולקבל החלטות שקולות .

)ה.ל.ה(. השינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכההשגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת  שינוי 

ל מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון ש
 מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה.

 
הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בכל תחומי הדעת. כיום, ניתן למצוא 
במערכת החינוך "איים" של למידה משמעותית בדרך החקר. מטרת מסמך זה היא להתוות יעדים 

 ה,ודרכי פעול
 שיביאו להטמעה נכונה ורחבה של למידה בדרך זו בכל שלבי מערכת החינוך.

 תפיסה ומאפיינים -ב. למידה בדרך החקר 

ג'ון דיואי, הפילוסוף האמריקאי הגדול, התייחס לשלושה היבטים של למידה משמעותית: רכישת 
 מהותיים. יישום מיומנויות, הבנת הדרך בה נוצר ידע מהות המדע והבנת נושאים תוכן

הוא טען, שידע משמעותי לא יכול להילמד מעצמו. ידע אינו רק קליטת מידע, אלא צורה של יישום 
אינטליגנטי של מידע. רק לקיחת חלק ביצירת ידע, כלומר, השתתפות פעילה במעבר מניחוש והבעת 

 .Dewey, 1910, pדעה למצב של הבנה מבוססת חקר, יכולה לאפשר הבנה של האופן שבו יודעים 
125. 

באופן מפורש יותר, דיואי ראה חקר כהעלאת שאלה וחיפוש דרכים תקפות לענות עליה, תוך הפעלת 
 חשיבה ברמה גבוהה.

למידה בדרך החקר מאפשרת פיתוח של חשיבה רציונאלית, יצירתית, ביקורתית ורפלקטיבית אודות 
 נושאי הלמידה.

ודים הרגילה. למידה בדרך החקר היא תהליך דרך למידה זו צריכה להיות משולבת בתכנית הלימ
מתמשך, רב שנתי, שצריך להתחיל כבר ב שלבי החינוך המוקדמים ו להמשיך עד לסיום של בית 

 יסודי, תוך התאמה ליכולות של התלמידים בשלבים השונים.-הספר העל
בקבלת במהלך הלמידה בדרך החקר מתמודדים התלמיד ים עם בעיות מורכבות הכרוכות בבחירה ו

החלטות באשר לבחירת נושאים, מקורת מידע, שאלות, שיטות מחקר ועוד . ה ם ל ומדים להציג 
שאלות, לבחון אותן, לחפש עליהן מענה, לאתר ולאסוף מידע ממקורות שונים, לעבד ו לארגן מידע 

 זה מחדש..
בתהליך למידה  ולהציגו באמצעים מגוונים. בשל חשיבותן, יש לראות במיומנויות החשיבה הכרוכות

 זה, מטרה בפני עצמה, ויש הכרח להשתמש בדרכי ההוראה המתאימות לצורך השגת מטרה זו
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למידה בדרך החקר היא תהליך ספיראלי, שבמהלכו מובנים כישורי החקר באופן הדרגתי. בהתאם 
לכך, תהליך הלמידה לאורך השנים יכלול משימות חקר בהיקפים שונים, כאשר בכל שלב ניתן 

 תמקד באופן מודולרי במרכיבים שונים מתוך התהליך השלם של החקר.לה
הדעת, ברמות המורכבות -ניתן להבחין בסוגים שונים של למידת חקר הנבדלים זה מזה במבנה תחום

והפתיחות של תהליך החקר, בהיקף התהליך, במידת מעורבותם של המורים ובמידת העצמאות 
 הניתנת לתלמידים .

 
 

ייחודיים לתחומי דעת שונים ,קיימים גם עקרונות מנחים המשותפים ל למידת חקר  בצד עקרונות
 בכל תחומי הדעת:

תהליך למידה מתמשך, המטפח אצל הלומדים חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית  .1
כישורי חשיבה כגון ומיומנויות של פתרון בעיות.  תהליך זה מפתח לומדים עצמאיים בעלי 

 שאלת שאלות, בנית טיעונים, הסקת מסקנות וכו'.
המעורבות המקצועית של המורה היא של שותף ומלווה, מנחה ומכוון, יועץ ומעריך של  .2

 התהליך ותוצריו.
ההערכה בלמידת החקר מתייחסת הן להערכת התהליך והן להערכת התוצר. ההערכה היא  .3

וההוראה. תהליכי ההערכה משותפים לתלמידים, מתמשכת ומעצבת את תהליך הלמידה 
לעמיתים ולמורים ו מהווים מסגרת למידה המאפשרת קשר בלתי אמצעי בין השותפים 

 לתהליך הלמידה.
, שהעבודה הכתובה היא רק אחד מהם. התוצרים יהיו בהתאם יתכן מגוון של תוצרי חקר .4

 למידה, כתיבה ותיעוד.למטרות הלמידה ולמהות הנושא הנחקר, ובלבד שילוו בתהליך 

 ג. מטרות ויעדים

בוגרי מערכת החינוך יהיו בעלי יכולות של לומד ים עצמאיים, סקרנים, ביקורתיים, בעלי יכולת לקבל 
החלטות מושכלות וכישורים לעבודה צוות. למידת החקר תהווה מרכיב בתרבות הבית ספרית 

 בתהליכי הוראה, למידה והערכה.
ויות חקר תוך התנסות במגוון תהליכי החקר לאורך כל שנות הלימוד באופן התלמידים ירכשו מיומנ

 ספירלי.

 :להלן אבני הדרך על פי שכבות הגיל

 :בחינוך היסודי

הקניית מיומנויות החקר תיעשה באופן הדרגתי, תוך התנסות מודולרית במרכיבים שונים של תהליך 
השאלות, והסקת מסקנות כלומר,במסגרות  החקר . לדוגמה , שאלת שאלות , תכנון הדרך לענות על

שונות יעבדו התלמידים על חלקים של התהליך השלם במטרה להביא להכרה והבנה של מהות 
החקר ומרכיביו. תלמידים בבית הספר היסודי יכולים גם להכין עבודות חקר מלאות אך מצומצמות 

 בהיקפן.

 בחטיבת הביניים

ר במגוון תחומי ידע . כל תלמיד יתנסהלפחות בשתי תהיה הרחבה והעמקה של מיומנויות החק
עבודות חקר בשנה (תהליך של כשלושה חודשים לכל עבודה במסגרת שתי ש"ש). העבודות יכולות 
להכיל מספר מרכיבים מתוך התהליך השלם, או עבודה מלאה (בשלבים מתקדמים של לימודיהם).  

שיעורי פתיחה שיציגו את  2-3ך החקר לאחר הכוונה היא שפרק שלם מתוכנית הלימודים יילמד בדר
 העקרונות והרעיונות העיקריים של הנושא.
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 בחטיבה העליונה

מוצע, שתהליך החקר ותוצריו יהוו מרכיב מומלץ בבחינות הבגרות בהיקף שייקבע (מינימום 
ומקסימום) על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית. למידת החקר תהווה מרכיב בהערכה הן במקצועות 

 החובה והן במקצועות הבחירה.
 

: מומלץ לאפשר להמיר חלק מסוים מהבחינה (במקצועות בהם חובת ההיבחנות  במקצועות החובה
יחידות לימוד) בעבודת חקר. בכל אחד מהמקצועות על המפמ"ר להכין תכנית  2היא בהיקף של 

 המאפשרת את המהלך.

יחידות לימוד )כולל מקצועות   5יקף של :   מומלץ שבכל מקצועות הבחירה בה במקצועות הבחירה
 .בהיקף של יחידת לימוד אחת לפחותהחובה ברמה המורחבת( תהיה אפשרות להגיש עבודת חקר 

גרעיני ידע מומלץ כי כל עבודת חקר, שמחליפה שתי יחידות בגרות ויותר, תהיה מלווה בלימוד של 
חרת)שתקבע על ידי הפיקוח בבחינת מפמ"ר או בבחינה א בסיסיים שעליהם התלמיד ייבחן

 האם זה כולל למשל ביודע? ר' פירוט להלן לפי סוגי עבודות. המקצוע(.

  
: תלמידים מצטיינים ו/או תלמידים שהגיעו בעבר להישגים גבוהים בעבודות חקר, יופנו עבודות גמר

די יחידות לימוד. ההדרכה של עבודות אלה תיעשה במשותף על י 4-5לכתיבת עבודות ברמה של 
מורה מצוות בית הספר ועל ידי מומחה בתחום העבודה תוך הגדרת סטנדרטים ברורים והקפדה על 

 ביצועם.
צמודה) כדי שהתלמיד יוכל -תתאפשר הוספת יחידה חמישית לעבודת הגמר בבחירה (עבודה לא

יך יח"ל. היחידה הנוספת יכולה להיות מורכבת מלימוד מעמיק של תהל 5 -להגיע גם בעבודה כזו ל
החקר על כל שלביו ומרכיביו או מלימוד מבוא של התחום בו התבצעה העבודה בהתאם לאמות 

 המידה שתקבענה.
 

-יח"ל בנושא שאינו נלמד בבית הספר, או בנושא שהוא בין 2תתאפשר כתיבת עבודת גמר בהיקף 
או תחומי, ובלבד שיש בבית הספר מורה שתחום התמחותו מאפשר להדריך עבודה כזו (בעצמו 

בשיתוף עם מומחה חיצוני). תלמיד יוכל להמיר אחת מבחינות החובה בעבודת גמר כזו, בתנאי 
שלמד את גרעין הידע הבסיסי כמתואר לעיל ונבחן עליו בבחינת המפמ"ר או בבחינה אחרת (שתקבע 

 על ידי הפיקוח המקצועי). יקבעו אמות מידה ברורים להיקף של כל סוג עבודה המתואר לעיל ולרמה
 הנדרשת בה. יפורסמו מחוונים ברורים להערכת כל אחד מסוגי עבודת החקר הנזכרים לעיל.

 
: שאלות הדורשות יישום מיומנויות חקר יכללו בשאלונים של מקצועות הלימוד בחינות הבגרות בכתב

 השונים חובה ו/או בחירה .

 ד. דרכים ומודלים לפעולה

במערכת החינוך באופן משמעותי ורחב, יש להיערך בהיבט על מנת להטמיע את למידת החקר 
פדגוגי, ארגוני, מערכתי וכלכלי משאבים. יש לתת את הדעת ליישם את למידת החקר במסגרת 

 הרפורמה הצפויה במערכת החינוך פיצול שעות, שעות פרטניות וכו'.

 דרכי פעולה

של למידה בדרך החקר יש להביא   שיווק ופרסום. על מנת להגיע להטמעה רחבה\היערכות מערכתית 
למודעותם של אנשי המטה והשטח, את החשיבות של דרך למידה זו ולדאוג לדרכי שיווק ופרסום 

 הולמים. ההטמעה תתבצע מ"למעלה למטה" ו"מלמטה למעלה" כמפורט:



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 הפדגוגיתהמזכירות 
 

מקומה המרכזי של למידה בדרך החקר במערכת הצהרה של מעצבי המדיניות בדבר  .1
החינוך, שתבוא לידי ביטוי בחוזר מנכ"ל, חוזר יו"ר המזכירות הפדגוגית בשיתוף המינהל 

 הפדגוגי, חוזרי מפמ"ר.
 הקצאת משאבים מתאימים להטמעה רחבה של למידת החקר במערכת. .2
ל פדגוגי, מנהלי חשיפה בפני מערכת משרד החינוך: מזכירות פדגוגית, מפמ"רים, מינה .3

מחוזות ומפקחים כוללים. החשיפה תיעשה בעזרת בתי ספר מדגימים שלמידת החקר 
 מהווה חלק מתרבותם הבית ספרית.

 בחירה בפרויקטים מצטיינים שנעשו בבתי ספר שונים והצגתם בהשתלמויות, פרסומים ועוד. .4

 תחרות יו"ר המזכירות הפדגוגית לבתי ספר מצטיינים בתחום החקר. .5

  יתוח מתווהפ

למורים, מנהלים ובעלי תפקידים לשילוב למידת החקר באופן ספיראלי בכל תחומי הדעת וליצירת 
 שפה משותפת.

 
 :המתווה יכלול

 פירוט מבנה עבודת החקר .1
 הגדרת מיומנויות  למידה וכישורי חשיבה להן נדרש התלמיד בתהליך החקר  .2
  המלצות לארגון הלמידה בבית הספר .3
 החקר הערכת עבודת   .4
המלצות על דרכים להקניית המיומנויות הנ"ל (תכנון שיעורים להוראת אסטרטגיות של חקר,  .5

 השיעורים הללו יוצגו באתר אינטרנט לרשות המורים)
דוגמאות מייצגות לניתוח תוצרי חקר מגוונים במקצועות השונים, שיוצגו באינטרנט לרשות  .6

 המורים.
ה והלמידה במקצועות השונים בכל הגילאים, המלצות לדרכי הטמעת החקר במהלך ההורא .7

 שתינתנה על ידי המפמ"רים.

. מנהלי בתי ספר וצוותי מורים יפתחו תוכנית המתאימה לבית  הכנת תכנית בית ספרית

הספר.התכנית תתייחס להיבטים פדגוגיים ולהיבטים הארגוניים הכוללים: רכז לתחום למידת 
ים ומחשבים לתמיכה מסגרות להנחיית התלמידים. על החקר,חללים ללמידה, ספרייה, מרכז משאב

פי הרפורמה אופק חדש, יש לתת את הדעת לאפשרות ניצול השעות הפרטניות ושעות השהייה 
 להנחיית תלמידים באופן פרטני או קבוצתי.

שלושה -ארגון הלמידה. רצוי שתלמידים יבצעו את עבודות החקר בקבוצות קטנות של שניים
הערכה לאורך התהליך תהיה הן קבוצתית והן אישית. בתי הספר יהיו צריכים תלמידים, כאשר ה

לפתח מודלים להנחיה ולעבודה של תלמידים במרחבים שונים בביה"ס (ספריה, מרכז משאבים, 
חדרי מחשבים וכד'). זאת על מנת לאפשר לתלמידים לבצע את עבודתם בבית הספר, ולאפשר 

 ות של תלמידים, בזמן שחבריהם עסוקים בעבודתם. למורה להיפגש ולהנחות קבוצות קטנ

  
 :חלוקת התכנים תהיה כדלקמן

 3   יוקדשו להוראה בכיתה של תוכנית מחייבת, שתוגדר על ידי מפמ"ר המקצוע. בשנה ש"ש
חקר, כאשר חלק מן השיעורים יהיו במליאה, ויוקדשו השנייה, כל הלמידה תוקדש ללמידת 

להקניה ותירגול של אסטרטגיות כגון" שאלת שאלות, ניסוח טיעון מהי מסקנה  תקפה, הבדל 
בין טענה לעובדה, הכנת רשימת מקורות, ואופני ייחוס מקורות וכו'. רוב השעות תוקדשנה 

 ת כמנחה.\לעבודה בקבוצות קטנות על נושאי החקר, כשהמורה משמש
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  השתלמות והדרכה. צוות בית הספר יעבור השתלמות מקדימה ויקבל הדרכה על מנת ליצור
 \ספרית. כמו כן, יערכו השתלמויות למורים מובילים -שינוי מערכתי בתפיסת הלמידה הבית

 רכזי צוותים.

  

 .מערך ארגוני. מומלץ להקים מרכזי תמיכה אזוריים במרכזי פסג"ה או במרכזי מורים 
במרכזים יהיו אנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחום החקר ומנחים (דוקטורנטים ומסטרנטים) , 

 ויהיו תחת פיקוח וליווי אקדמי.

יש ליצור מנגנון למתן מלגות למנחים דוקטורנטים ומסטרנטים, שילוו את  התלמידים בתהליך לדוגמא 
 מודל פר"ח.

 
 :תפקידי מרכזי התמיכה האזוריים

 

 ר בהתאמת מודלים.ייעוץ לבתי הספ .1
הכשרת מורים, כולל ליווי ותמיכה. יש אפשרות להדרכה במרכזים ויש אפשרות להקמת  .2

 מערך הדרכה בתוך בתי הספר באחריות מרכזי ההשתלמות. 
 On the Jobמערך ההנחיה יעשה תוך כדי העבודה בשטח וישלב את למידת החקר  .3

Training - O.J.T .במקצועות הלימוד 
 י סיוע בבתי הספר: ספרנים, טכנאי מעבדות, אנשי מחשבים וכו'.הכשרה של צוות .4
 פיתוח חומרי הוראה והנחיה לצוותי ההוראה בתיאום עם המפמ"רים. .5
יצירת קשרים עם מוסדות מחקר המצויים באזור לקבלת תמיכה (חוקרים שינחו, שימוש  .6

ד לימודי, מכשירים במעבדות וספריות וכו').מרכז משאבים אזורי (חומרי למידה מגוונים, ציו
 ועוד

איתור בתי ספר שנעשים בהם תהליכי חקר בדרכים מגוונות ושילובם במערך ההכשרה כבתי  .7

 ספר מדגימים.

  למידת החקר תהווה מרכיב חובה בהכשרת  -הכשרת מורים ובעלי תפקידים
 המורים והמנהלים במכללות ובאוניברסיטאות.

 השתלמות בנושא הוראה בדרך החקר והתנסות  -קידום מקצועי של מורים
בהנחיית עבודות חקר יהוו את אחד הקריטריונים המקצועיים בדרגות הקידום 

 של המורים.

 

 לפעולה  מודלים

ת בית הספר תעמוד הבחירה בין מספר מודלים להטמעת למידה בדרך החקר בבית \בפני מנהל
המערכתית המתאימה. להלן מוצעים מספר ה. לכל מודל תהיה התשתית הפדגוגית והתמיכה \ספרו

 מודלים לפעולה על פי שכבות הגיל:

  
 :  סעיף זה נמצא בכתיבה מודלים  לבתי ספר  יסודיים

  
 מודלים  לחטיבת הביניים

 )כל המודלים להלן אינם כרוכים בתוספת שעות(
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 סמסטריאלית צמודת מקצוע. \עבודה שנתית .1
 ת הספר למשל: יובל לישוב.עבודות החקר בנושא שנתי הנבחר בבי .2
תחומי -נושא בינתחומי לדוגמא: מפגש בין תנ"ך לספרות, בין היסטוריה לגיאוגרפיה או על .3

 שנות מדינה, ירושלים, אקולוגיה, הרחבת עבודת שרשים וכו'. 66לדוגמא: 
תחומי,הממוקדת -יצירת תכנית ייחודית חדשה המשלבת מספר מקצועות לימוד אשכול רב .4

 החקר. בלמידה בדרך

 
 מודלים לחטיבה העליונה

בית הספר יציע לתלמידים מספר אפשרויות ללמידה בדרך החקר כדי לעמוד בדרישות שיגודרו ע"י 
 המזכירות הפדגוגית לעמידה בבחינות הבגרות.ראה בסעיף ג. מטרות ויעדים לחטיבה העליונה.

 ה. בקרה והערכה מערכתית

 שנות הלימודים ותלווה בהערכת המורים את עבודת התלמידים.למידת החקר תתבצע לאורך כל  

בתהליך הכשרת המורים ובהשתלמויות תהיה התייחסות להערכת למידת החקר כחלק בלתי נפרד 
 מתהליכי הלמידה (הערכה מעצבת, שזורה ומסכמת).

ת הערכת למידת החקר תהווה מרכיב משמעותי בהערכה הכוללת של הישגי התלמידים בתחומי הדע
 השונים.

 בכל תוצרי החקר שיפורטו להלן  שלבי הערכה יכללו:
 

 הערכת התהליך .1
 תוצר \הערכת העבודה הכתובה  .2
 תוצר \הגנה על העבודה  .3

 
בעיה, איפיון שאלת המחקר, הכנת \הערכת התהליך תתבצע במספר שלבים, כגון: הגדרת הנושא

 טיפול בנתונים וניתוחם, הסקת מסקנות, הכנת רשימת מקורות,מערך המחקר )תכנית עבודה(, 
 והערכת התוצר היצירתי )אם קיים(.

 
האוטונומיה של בית הספר תבוא לידי ביטוי בבחיר ת המקצועות בהם יתבצעו עבודות חקר, 

 ובהגדרת ההיקף בכל תחום.

 :לצורך ההערכה יש להבחין בין כמה סוגים של תוצרים ללמידת חקר

בית ספריות הכוללות משימות חקר חלקיות, עבודות בהיקפים שונים ותוצרים   עבודות .1
אחרים )כגון דגמים, פוסטרים וכו'(.עבודות אלה , שתעשינה במהלך כל שנות הלימוד, 

צריכות להיות מוערכות על פי קריטריונים, שייקבעו בבית הספר ועל פי המטרות שיוגדרו 
)עבודות   הוות מרכיב בציון בחינת הבגרותבתכניות הלימודים. עבודות  חקר המ

 בהיקף של חלקי יחידות לימוד, או יחידת לימוד אחת(.
 סעיף  זה  נמצא  בכתיבה  .2

יחידות  לימוד במקצועות החובה או מקצועות בחירה ההערכה   2עבודת  חקר בהיקף  של  .3
מבחנים,  3-4עבודת החקר. התלקיט יכלול  -תכלול תיק עבודות )תלקיט( ואת התוצר הסופי

שלבים שונים מוערות על ידי המורה.  3-4 -עבודות בית מייצגות, וטיוטות של העבודה מ
המורה יעריך את התלקיט ואת העבודה הסופית. העבודה הסופית וההגנה עליה תוערך גם 

על ידי בוחן חיצוני, והתפלגות הציון בין המורה למעריך החיצוני תיקבע על ידי המזכירות 
 .הפדגוגית

 יחידות  לימוד  -5, ו  4בהיקף של   -"עבודות  גמר "  .4

 :"עבודות גמר" מתחלקות לשני סוגים
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 .עבודות גמר צמודות המחליפות חובת בחינה במקצוע נלמד 
  עבודות גמר בבחירה עבודות שהן מטלה נוספת בבחירת התלמידים. עבודות אלה יכולות

חנים עליו בבחינה בכתב. הכוונה היא להיות גם במקצוע אותו התלמידים לומדים ואף נב
 יח"ל. 5להכיר בעבודות אלה כעבודות בהיקף של מקצוע מוגבר

 העבודות יוערכו בהערכה פנימית וחיצונית. הערכה פנימית על פי קריטריונים שייקבעו בבתי הספר 
 (%56( והערכה חיצונית, על ידי מעריך שייבחר על ידי הפיקוח המקצועי )56%)

בכל סוגי העבודות, ההערכה תתבצע על פי מרכיבי הערכה אחידים וברורים לכל תחומי הדעת . אם 
 כי יש מקום לתת ביטוי בהערכה לייחודיות של מבנה הדעת במקצועות השונים.

 

 מבנה עבודת חקר

יש דרכים רבות אפשריות להגדרת חקר. הגדרת העבודה במסמך זה מתבססת על כתביו של דיואי:  

חקר מבנה עבודת החקר כהעלאת שאלה וחיפוש דרכים תקפות לענות עליה; בתהליך החקר, "
 התלמידים נדרשים, בין היתר, להפעיל אסטרטגיות חשיבה גבוהות." 

 
אנו רואים בחקר תהליך למידה, המעודד שימוש באסטרטגיות חשיבה ברמה גבוהה, תהליך 

 קוגניטיבית ורפלקטיבית.-קר כפעילות מטההמאפשר העברה )טרנספר( רחוקה, ובאופן כללי, ח
החקר יכול להיות תהליך שלם, הכולל את כל המעגל המפורט להלן, או תהליך מודולרי 

 שמאפשר,להתמקד בחלקים בודדים או אחדים מתוך מעגל החקר המלא )ר' להלן(.
 

 ה.\רצוי, שנושא החקר יהיה רלוונטי לחיי התלמידים או שיעורר עניין אישי של התלמיד
לשאלה מהי ומה כוללת עבודת חקר טובה אין תשובה אחת פשוטה. יש תחומי דעת שונים, וגם בתוך 

תחומי הדעת יש מסורות מחקר שונות. לעיתים קרובות חוקרים מתווכחים ביניהם על גישות מחקר, 
 .אולם אינם מתווכחים על עקרונות כמו: בהירות, עקביות ושקיפות, שנדרשים בכל סוג של מחקר

בכתיבה של עבודת חקר נדרש שימוש בלשון נהירה וברורה ושימוש באוצר מילים המעיד על תהליך 
של בדרך כלל חשיבה ושקילה המתבטא בביטויים כגון: לדעתי, אני סבורה ש, למרות ש, בניגוד ל, לא 

 כל שכן, וכד'.
לים את תהליך, בלמידה בגישת החקר התלמידים מפתחים מיומנויות של למידה עצמית. הם מובי

הלמידה, הם אחראים להתקדמותם, והם גם שותפים בתהליכי ההערכה. לפיכך, חשוב לחייב כתיבה, 
 עצמית,בלשונו של הלומד, ויש להקפיד על ייחוס וציטוט נכונים של מקורות, בכל שכבות הגיל.

ן של על מנת להקל וליצור אחידות רבה ככל האפשר בתחומי הדעת השונים, הגדרנו מספר קט
 מרכיבי חקר, היכולים להתאים לכל תחומי הדעת.

 
בשלב הראשון, על הלומד לבחור "נושא על" או בעיה מעניינת, או תחום שבו ייערך המחקר. לאחר 

 מכן יתחיל השלב שבו מתגבשת ומבוצעת עבודת החקר.

 החקר  מרכיבי

 איסוף, אירגון והצגת ידע קיים, שאליו מתקשרת שאלת המחקר 
 אלת מחקרהגדרת ש 
 )תכנון )מערך( המחקר )תיאורי, פרשני, ניסויי,... כל סוגת מחקר מקובלת בתחום הדעת 
  עיסוק בטקסטים מטיפוסים  -טיפול בנתונים )איסוף, עיבוד, ניתוח, ייצוג(; במדעי הרוח

 שונים: ניתוח, פרשנות, השוואה, סינתזה ועימות מקורות
 הסקת מסקנות, דיון וסיכום 

מרכיבים אלה, אינם מבטאים בהכרח סדר כרונולוגי. שכן, גיבוש שאלת החקר למשל, הוא תהליך 
 דינמי, וניסוחה יכול להשתנות עם התקדמות בשלבי העבודה.
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רשימת המיומנויות הנזכרת לעיל, היא רשימה בסיסית וכללית, ואפשר כמובן להוסיף מיומנויות 
טבע )ובמדעי החברה(, למשל, רצוי להוסיף הצעה ובחינה ספציפיות לתחומי דעת שונים. במדעי ה

של השערות, בידוד ובקרת משתנים, תכנון ניסוי, הצגת הנתונים בגרף וכד'. במדעי הרוח, אפשר 
להדגיש מיומנויות של הבנת הקונטקסט, ניתוח והשוואה של טקסטים מסוגים שונים ומתקופות 

 נים.שונות, וקריאה פרשנית וביקורתית ברבדים שו
 

כחלק מתהליך הלמידה, התלמידים יתנסו במיומנויות חקר. להלן דוגמאות אפשריות אחדות. ניתן 
 כמובן להוסיף לרשימה זו התנסויות רלוונטיות אחרות:

התנסות במיזוג של טקסטים מסוגים שונים לפסקה אחת, הכוללת ייחוס מקורות. הטקסטים  .1
 ראשוני, מקורות משניים, יצירת אמנות וכד'(יכולים להיות מסוגים שונים )מקור היסטורי 

 למידה המבוססת על קריאת מאמרים מעובדים, במהלכה התלמידים נדרשים: .2

 השערת המחקר \שאלת\לאפיין את בעיית
 להציע שאלות נוספות 

 או
 מערך המחקר, במדי הטבע והחברה או\להשוות בין מחקרים שונים ביחס לסוג המחקר

 , במדעי הרוח להשוות בין טקסטים שונים
 או

 לבחון את ההתאמה בין ממצאים למסקנות

 להציע מערך מחקר לשאלות מחקר שהוצעו על ידי המורה .3
 לנסח שאלון ולהציע דרך לניתוחו .4
 לכתוב מסקנות לממצאי מחקר שהוצגו על ידי המורה .5

 או
 לקיים פעילויות לימודיות, שתכליתן לבדוק תקפות של מסקנות.

 
כול להכין עבודה שהיא "הצעת מחקר" שתכלול את כל השלבים שעד איסוף תלמיד בחטיבת ביניים י

וניתוח הנתונים. בשיאו של התהליך, התלמיד יכין עבודת חקר מלאה, ברמה המתאימה לחטיבת 
 הביניים.

 

  מרכיבי החקר

הטבע, מדעי החיים, מדעי החברה ומדעי הרוח קיימות סוגות )ז'אנר( בתחומי הדעת השונים: מדעי 
מחקר שונות. יש מחקרים המבוססים על איסוף נתונים, ויש מחקרים המבוססים על ניתוח טקסטים 

מסוגים שונים. גם במדעים לא כל המחקרים הם ניסויים ולא כולם אף מבוססים על איסוף נתונים. יש 
סטים )עבודות מדעיות( רבים ומתוכם הסיקו מסקנות רבות ערך. במדעי מחקרים חשובים שבדקו טק

הרוח, רוב רובו של המחקר כרוך בניתוח טקסטים. לפיכך, קשה להתוות מבנה אחיד לעבודת חקר 
באשר היא, אך מאחר וקיימת אחידות )בעיקר בתוך תחומי דעת(, ניסינו לדון במרכיבי החקר 

 העיקריים.

 ידע קיים -  רקע

  

 
זהו השלב שמתחיל בדרך כלל את עריכת המחקר, אך יכול להמשיך ולהתבצע לאורך כל שלביו. 

בשלב זה  נבדק מה ידוע כבר על התחום והנושא המסוים בו עוסק החקר. אין מדובר בסיכום סתמי 
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מתוך ספרים או מקורות מידע אחרים, אלא במיזוג אינטליגנטי של מידע, הכרוך בבחינה של 
איכות של מקורות  מידע. הרקע חייב להיות קשור לשאלת החקר ולעסוק במה שידוע לפני רלוונטיות ו

 עריכת המחקר.

  
מאחר,שתלמידים נוטים להתייחס לחלק זה בנפרד מגרעין העבודה )שאלת המחקר והמענה עליה(, 

 חשוב להבין ששאלות מחקר קשורות תמיד לידע קודם שנאסף והוצג בתחום, וששאלת המחקר יכולה
להשתנות בעקבות מידע חדש אליו נחשפו התלמידים. אפשר לצפות גם שהעבודה, בסופו של דבר, 
תתרום משהו למאגר הידע הקיים בנושא. בחטיבת הביניים, העיקרון דומה, אלא שהיקף המידע בו 

 יטפל הלומד יהיה קטן יותר.
 

 מחקר  שאלת

 ת בפשטות ופורייה.  שאלה שאלת מחקר טובה היא שאלה אינטליגנטית, מנוסח
היא  שאלה מעשית: שאלה שניתן לעבד לשאלת מחקר; שאלה  שאלה פורייה (9111לפי הרפז )

משמעית; -: שאלה שאין לה באופן עקרוני תשובה חדשאלה פתוחהשיש עליה מידע נגיש לתלמידים; 
: מערערת שאלהשיש לה בפועל כמה תשובות; ותשובות אלה שונות ולעתים אף סותרות זו את זו; 

שאלה המערערת את הנחות היסוד והאמונות הוודאיות של הלומדים; שאלה המטילה ספק ב"מובן 
מאליו", ב"שכל הישר", חושפת קונפליקטים יסודיים נטולי פתרון פשוט ותובעת לחשוב על שרשי 

 הדברים. 
עולם; לא : שאלה המחייבת התמודדות עם תכנים עשירים, החיוניים להבנת האדם והשאלה עשירה

: שאלה מחוברתשאלות; -ניתן לענות עליה ללא מחקר שקדני וממושך; שאלה הנוטה להתפרק לתת
: שאלה שיש בה ממד ושאלה טעונהשאלה רלוונטית לחיי הלומדים ולחיי החברה שבה הם חיים; 

אתי; לשאלות בעלות משמעות אתית יש מטען אמוציונלי  ומטאפיסי חזק, שיש בכוחו להניע למידה 
 ומחקר.

 
 

 סוגי שאלות

שאלת חקר פשוטה יכולה להיות שאלה תיאורית מסוג: "מהם המאפיינים של תופעה? )מדעית, 
 חברתית(".

נראים"? "כיצד \צורה אחרת של שאלה תיאורית אפשרית היא מסוג "מהו מהלך?" או "כיצד נראה
 התפתח?"\נבנה\נעשה

  
 ות אפשריות לשאלות תיאוריות:ניתן כמובן לשלב כמה מרכיבים תיאוריים. דוגמא

 ?מהם המאפיינים של חוף הים הסלעי במקום מסוים 
 ?מהם המאפיינים של תנועות הנוער השונות בישראל בשנות האלפיים 
 ?...מה היו המאפיינים של המפלגות הסוציאליסטיות בשנים 
 ?כיצד נראים מופעי הירח במחזור ירח מלא 
  פירסומות בתוכניות ילדים בטלוויזיה?מהם הסוגים העיקריים של 
 ?...מהם המאפיינים של דמות הגיבור ביצירות של 
  ?של דור ספרותי? \מהם המאפיינים של יצירתו של יוצר מסוים 
 ?כיצד השתנתה המפה הפוליטית בישראל בעקבות מלחמת ששת הימים 
 ונים?מהו מהלך ההתפתחות בטוואי המשי ומהם המאפיינים של שלבי ההתפתחות הש 

סוג אחר של שאלות הוא שאלות המצביעות על קשר בין משתנים או על יחסי סיבה ותוצאה. בשאלות 
אלה שכיחות מילות המפתח "השפעה", "קשר" "גורמים". במדעי החברה והטבע, נהוג לאפיין 

בשאלות אלה משתנה בלתי תלוי )משפיע( ומשתנה תלוי )מושפע(, כאשר המשתנה התלוי יכול 
יתן למדידה )למשל, מספר שעות תאורה, עוצמת אור, משקל, צפיפות וכד'(, או משתנה להיות נ



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 הפדגוגיתהמזכירות 
 

נקבה(, גזע )לבן, שחור, \לא(, מין )זכר\המבטא קטגוריה כמו שנת עלייה, חברות בתנועת נוער )כן 
 אסייתי...(. להלן דוגמאות לשאלות המצביעות על קשר בין משתנים או על יחסי סיבה ותוצאה.

 

 ה של צפיפות זרעים על אחוז הנביטה? )יחסי סיבה ותוצאה(מה ההשפע 
 ?מה הקשר בין מבנה הפרח לבין אבולוציה של חרקים 
 ?מה הקשר בין רבייה זוויגית ואבולוציה 
 אחוז כיסוי...?\צמיחה\מה ההשפעה של כמות האור על נביטה 
 )מה הקשר בין צפיפות מכרסמים לבין צפיפות תנשמות? )קשר בין משתנים 
  הקשר בין חברות בתנועת נוער לבין פעילות התנדבותית?מה 
 ?מה הקשר בין מרחק של מושב מעיר גדולה לבין קצב השינויים שהוא עובר 
 ?מה הקשר בין שנת העלייה לישראל לבין השתלבות בשוק העבודה 
 ?מה הקשר בין צפייה בטלוויזיה לבין קריאת ספרים 
 אתיקה בתקשורת?\קריאת ספרים\לוויזיהכיצד השפיע האינטרנט על...דפוסי צפייה בט 

 
גם במדעי הרוח שכיחות שאלות המתייחסות להשפעה, אלא שהמענה עליהן, אינו כרוך בהגדרת 

 משתנים, אלא במערך טיעון.
 

 ?כיצד השפיעה השואה על כתיבתם הספרותית של בני הניצולים 
 כיצד השפיעה המדיניות הסלחנית כלפי היטלר על פריצת מלחה"ע הII-? 
 מדיניות הביטחון בשנות טרום המדינה?\כיצד השפיעה פרשת תל חי על ההתיישבות 
 ?מה היו הגורמים, שהשפיעו על מעבר מלינה משותפת ללינה משפחתית בקיבוצים 
 אישה( לבין עבירות תנועה בישראל ובמדינות אחרות?\מה הקשר בין מין הנהג )גבר 
 סר המוטל עליו? מה הקשר בין גזע הנאשם לבין גובה עונש המא 
 ...מה היו הגורמים שהשפיעו על 

 
בכל השאלות הללו מובלעת גם השאלה: האם קיים קשר, שאפשר להוסיפה כפתיח: "האם קיים 

 השפעה ומהו...".  \קשר
כדאי לשים לב שחלק מן השאלות העוסקות בקשר בין תופעות בטבע דורשות מחקר המתמקד 

 בניתוח טקסט. 
ות הדורשות מענה בצורה של מערך של טיעונים והצדקות, המבוססים על שאלות פרשניות הן שאל

 ניתוח טקסטים:
 

  ,(1111האם מדינה דמוקרטית יכולה להיות מדינה יהודית ולהפך? )הרפז 
  (1111ברכה או קללה? )הרפז, -פרויקט הגנום האנושי 
 ?האם אהבה היא תכונה בעלת יתרון אבולוציוני 
 שפט לחוקה? האם יש להקים בישראל בית מ 
 ?"האם "יצר לב האדם רע מנעוריו 

במדעי הרוח ובאמנויות וגם במדעי החברה,נפוצות שאלות העוסקות בקשר בין צורה לתוכן ובייצוגים 
השונים של תופעות וטקסטים. שאלות אלה מתמקדות בדרך שבה אמצעי העיצוב השונים 

 ומדגישים את המסרים של הטקסט.  מבטאים

 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 הפדגוגיתהמזכירות 
 

 מערכי מחקר

ערך מחקר הוא החלק בעבודת החקר, המתאר את האופן שבו ניתן מענה לשאלת המחקר. לכן, מ
 חלק זה חייב להיות עקבי ביחס לשאלת המחקר ולהיות מפורט ובהיר ככל האפשר.

בשאלה הבודקת קשר בין שני גורמים )משתנים(, כמו מספר שעות אור ואחוז נביטה, מערך המחקר 
 הגורמים )משתנים( הנבדקים:  חייב לכלול מדידות של שני

 המשתנה הבלתי תלוי )משפיע( והמשתנה התלוי )מושפע(. 
לא ביחס למצב \כאשר המשתנה הבלתי תלוי הוא משתנה לא רציף )קטגוריאלי( כמו מין, גזע, כן

)למשל חברות בתנועת נוער(, יימדד רק המשתנה התלוי. גם המשתנה התלוי ניתן לייצוג באופן לא 
 רציף.

למשל בדוגמה של השפעת חברות בתנועות נוער על פעילות התנדבותית, המשתנה הבלתי תלוי הוא 
פעילות התנדבותית, יכול להיות מבוטא  -חברות, והמשתנה התלוי-חברות )במידות שונות( או אי

 בכמה רמות: היעדר התנדבות, התנדבות מועטה, התנדבות רבה. 
ן גזע לעונש, המשתנה התלוי מספר שנות מאסר יכול במקרה של שאלת המחקר העוסקת בקשר בי

 (6-16; 11-15; 6-5להיות מוצג בקטגוריות רציפות של שנים )למשל: 
 

בשאלה תיאורית מסוג מהם המאפיינים של... יהיה ניסיון לתאר את המאפיינים באמצעות תצפית, 
 ראיון, ניתוח מקורות כתובים וכד'.

כתובים )בעיקר במדעי הרוח(, לאחר הצגת הטענה או בשאלה שהתשובה לה מצויה במקורות 
ההשערה, התלמיד יידרש לפרט באיזה אופן יבסס או יפריך השערות אלה. לשם כך יהיה צריך לאתר 

מקורות מידע תקפים )ראשוניים ומשניים(, למזג טקסטים, ולתכנן כיצד לעבד ולנתח טקסט, ולהביע 
 דעה אישית מנומקת.

 רשיטות מחק \כלי מחקר 

כותרת זו מתאימה יותר למדעי החברה והטבע. במדעי הרוח אין הכרח בפרק מערך מחקר, הכולל 
 כלים  ושיטות, העומד בפני עצמו.

בחלק זה של המחקר, במדעי החברה ובמדעי הטבע, מתוארים השיטות והכלים בהם נעשה שימוש 
 לאיסוף הנתונים במטרה לענות לשאלות המחקר.

, כלי המחקר באמצעותם נאספים הנתונים יכולים להיות מכשירים הארץ במדעי הטבע וכדור

ותהליכים, אך גם תצפיות בבעלי חיים, צמחים, גרמי שמיים, שכבות מסלע) ואיסוף עדויות (מאובנים, 
דגימות סלע, גללים. הצגת מכשיר כמו מד טמפרטורה, מד אור, או גם מכשירים מורכבים יותר היא 

ם כאשר עורכים תצפיות יש לתאר בפרוטרוט את סוג התצפית, מתי בוצעה, פשוטה וברורה, אך ג
 באילו תנאים וכד'. 

 נהוגים כלי מחקר כמו סקר, שאלון, תצפית, ראיון, ניתוח טקסט ואף ניסוי.  במדעי החברה
נהוג ניתוח טקסט, או כל צורת ייצוג אחרת )תמונה, סרט, יצירת אמנות, שיר עם וכד'(.  במדעי הרוח

פיתוחו. \פותח ואת השיקולים בבחירתו\גם שאלון צריך להיות מוצג בפרוטרוט, ונהוג לתאר כיצד נבנה
 גם ראיון דורש הסבר, המתייחס לאופי הראיון ותנאי ביצועו.

 
 

 טיפול בנתונים עיבודם וניתוחם / דיון ביקורתי )במדעי הרוח(
ירגונם, הצגתם וניתוחם. ישנן צורות לאחר, או במקביל, לאיסוף הנתונים מתחיל תהליך הכרוך בא

 רבות להציג נתונים: טבלה, גרף, תרשים, טקסט. ההצגה צריכה להיות ברורה ועקבית.
 

אופן הטיפול בנתונים קשור בדרך כלל לסוג שאלת המחקר. למשל, בשאלות מחקר המתייחסות 
לאחר מכן, יכולה לקשר בין משתנים, נמדדים המשתנים הרלוונטיים, ומוצגים בטבלה או בגרף. 

להיווסף בדיקה סטטיסטית. בדיקה זו יכולות להיות תיאורית )ממוצע, חציון, סטיית תקן(, או בדיקה 
 או מבחן חי בריבוע(.  tשל חוזק הקשר בין משתנים )מבחנים סטטיסטיים כמו מבחן 

 
ם כאן, ניתן כמובן בשאלות הבודקות מאפיינים, ניתוח הנתונים יכלול תיאור, שיום ומיון לקטגוריות. ג

לכמת את הנתונים ולהציגם באופן גרפי. למשל, בשאלה הבודקת את מאפייני מחזור החיים של טוואי 
 המשי, ניתן להציג את מספר הימים בכל שלב )זחל, גולם, בוגר וביצה( בטבלה, או בתרשים. 
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עות השונות בטבלת בשאלה הבודקת את מאפייני תנועות הנוער, ניתן להציג את המאפיינים של התנו
השוואה, ובשאלה הבודקת את דפוסי הצפייה בטלוויזיה בקרב בני נוער, ניתן לסכם ולהציג את 

 הנתונים הנאספים בטבלאות ובגרפים.
 

שלב איסוף הנתונים, גם כאן, תיאור ניתוח הנתונים חייב להיות ברור, עקבי  -כמו בשלב הקודם 
יתן יהיה לחזור על שלב זה של המחקר על ידי חוקר ושקוף, כך שאם סוג המחקר מאפשר זאת, נ

 אחר.
 צורות נוספות אפשריות של ייצוג הן תרשימים, תמונות ואיורים מסוגים שונים.

 
 *הערה: במדעי הרוח, ניתוח מקורות המידע משולב לעיתים קרובות בכתיבת הדיון.

 

 )הסקת מסקנות )ודיון בממצאים

לשאלות המחקר,לאחר בחינת הנתונים. המסקנות צריכות להיות זהו השלב, שבו מוצגת התשובה 
כתובות  בקצרה, ולהתייחס לשאלות המחקר לאחר ניתוח הנתונים. בשאלות תיאוריות, ייכתב שוב 

 התיאור הנותן מענה לשאלה.
בשאלות המצביעות על קשר בין משתנים, יוצג הקשר או היעדרו ותתקבל או תידחה השערת מחקר 

 ת.\ה הכותב\זו(. כמן כן, יוצגו הסברים ונימוקים עליהם התבסס)אם נוסחה כ
מילת מפתח חשובה בהקשר זה היא "תקפות המסקנות". כלומר, המידה שבה המסקנות נובעות 

)מוסקות( מתוך)על סמך( הנתונים, שנאספו ונותחו בהתייחס לשאלת המחקר. איננו יכולים, בהכרח, 
ן, המחקר נעשה בתנאים מסוימים, בקנה מידה מסוים, להתחייב על  נכונות של  מסקנות, שכ

ובמגבלות מסוימות. הממצאים הושגו בתנאים אלו, והמסקנות חייבות להתייחס אך ורק למחקר 
 שנעשה באותם תנאים.

נהוג גם לבדוק גם כיצד מסקנות המחקר קשורות לידוע לנו לפני עריכת המחקר )מתוך הספרות 
 המקצועית(.

חקר נבדקו מקורות שונים, המצביעים על קשר בין צפייה בטלוויזיה לקריאת למשל, אם לפני המ
ה תהיה התייחסות לממצאים והמסקנות ביחס למה \ספרים, כדאי שבעבודה שנערכה על ידי התלמיד

 שהיה ידוע קודם: האם יש התאמה? האם יש סתירה? ואם כן, מה יכולות להיות הסיבות לסתירה.
ות של המחקר, שיכולות לנבוע מגורמים שונים, ויכולות להשפיע על זהו המקום לדון גם במגבל

 ממצאיו ולהציע מה ניתן היה לעשות במחקר המשך לאור הידע וההבנה שהושגו במהלך העבודה.

 ייחוס וציטוט מקורות

מחויבות כותב העבודה לציון מקורותיו מחייבת ייחוס מקורות מלא ונכון לאורך העבודה, ציטוט נכון, 
והפנייה לרשימת מקורות בסוף העבודה. בעידן בו מידע עצום מצוי בהישג יד באינטרנט, יש חשיבות 

מיוחדת לעיסוק באתיקה במחקר ובכתיבה, ובהקפדה על הבחנה בין יצירה עצמית של הלומד לבין 
ייחוס התייחסותו למקורות אחרים. לכן יש להקפיד על ציטוט נכון והפנייה מדויקת למקור הציטוט, על 

 נכון של דבריהם של כותבים אחרים, ועל הכנת רשימת מקורות עקבית.
מידע קיימים. \רשימת המקורות היא הרשימה המופיעה בסוף כל עבודה, המתייחסת אל ספרות

מטרתה, לציין את תרומתן של עבודות קודמות, ולאפשר לקורא לבדוק, לבקר או להרחיב את ידיעותיו 
 בנושא.

ם נהוגות שיטות שונות לציון המקורות, ובדרך כלל ניתן ללמוד עליהן מעיון בכתבי בתחומי דעת שוני
 עת מובילים בתחום.

כתבי עת בעברית, היכולים מודל להוות דוגמה הם: "אקולוגיה וסביבה", "יער וייעור", "מגמות", 
 "מאזניים". אנו מציעים למורים לדבוק במבנה אחיד ועקבי אותו ילמדו את תלמידיהם.
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 הכנת תוצר יצירתי

תוצר יצירתי הוא תוצר חקר המציג את המסקנה או התובנה של החוקר בדרך יצירתית. זו יכולה 
להיות יצירה חזותית (דגם, כרזה, סטיקר, מצגת וכו' , תוצר כתוב )יומן, מכתבים, עיתון וכו'(, או תוצר 

בחר מראש על ידי התלמיד, והוא מציג מילולי )נאום, משפט ציבורי, הצגה, תשדיר רדיו וכו'(. התוצר נ
טענה, דיון, דילמה, או מסקנה של העבודה בדרך יצירתית ובאמצעי ביטוי מגוונים. תהליך הכנת 

(  הוא תהליך ההופך למידה למשמעותית, כאשר הלומדים מעורבים 1113) Papertתוצר, לפי 
 בבנייה חווייתית של תוצרים, שהם בעלי משמעות אישית עבורם.

 וצר צריך להיות מלווה בהסבר הכולל התייחסות לתהליך העבודה.  הת
 

 הערכה

)מעצבת( והערכה    לשם  למידההגישה להערכה  אותה רצוי לאמץ היא הגישה המשלבת הערכה  
. תרבות של הערכה בבית הספר)מסכמת( עבודת חקר יכולה לאפשר יצירה של  של  הלמידה

ליצירת שיח כיתתי ובית ספרי, שבמרכזו עומדת שפת החשיבה. כאשר במונח "תרבות" כוונתנו היא 
קהילת בית הספר משתמשת במונחים אופייניים לחקר, ולהערכה משמעותית כמו למשל, "שלב ניסוח 

שאלות", "הגשת הצעות מחקר", "ראיונות עם מומחים" וכאשר מתקיימים בבית הספר אירועים 
"מפגש עמיתים", "בימת שיתוף", "אסיף תוצרים", "מפגשי  הקשורים ללמידת חקר והערכתו )למשל,

מומחים", "מפגש רפלקטיבי"(, נוצרת תרבות בית ספרית ייחודית, שהחקר במרכזה. לתרבות זו יש 
 מאפיינים מילוליים, מנהגים, כללים וטקסים.

  הזמן  רצף 

 שזורהכה הערכת עבודת חקר צריכה להתרחש לאורך כל תהליך העבודה, ולכן היא הער

(embedded.בלמידה) 
 מסכמת, שתתרום להתפתחות ושיפור העבודה, ומהערכה מעצבתעליה להיות מורכבת מהערכה 

של העבודה הגמורה. ההערכה תתבצע על ידי התלמידים עצמם )הערכה עצמית(, על ידי תלמידים 
 אחרים )הערכת עמיתים( על ידי המורים ועל ידי מעריכים חיצוניים )מומחים(. 

 

 המעריכים 

ה בשלבי \ה לבחון את התקדמותו\בשלבים שונים של העבודה, על התלמיד  -הערכה עצמית 
 העבודה השונים.

אנו מציעים להכין דף דיווח עצמי עבור שלושה שלבים במהלך העבודה. למשל: ניסוח שאלת החקר, 
 איסוף ואירגון מידע, ניתוח הנתונים. 
הם, לקשייהם, ולהמשך תוכנית העבודה שלהם. הם יתבקשו גם בכל שלב יתייחסו התלמידים להישגי

מנחה. בסוף העבודה,התלמידים יתבקשו לכתוב \לציין כיצד ובמה הם יכולים להיעזר על ידי המורה
 רפלקצייה על כל תהליך העבודה ולהעריך את ביצועיהם ברמת התהליך והתוצר. 

תכלול הרפלקציה גם תיאור התרומה של  כאשר עבודות  החקר מתבצעת על ידי יותר מתלמיד אחד,
 כל תלמיד לעבודה המשותפת.

 
  הערכת עמיתים

נתונים( ובסוף \תתבצע בשני שלבים של העבודה. בשלב ביניים )למשל, בזמן ניתוח הטקסטים
העבודה )הצגתה הפומבית(.בשלב הביניים, המטרה תהיה לשאול שאלות ביקורתיות, לתת משוב 

ות לשיפור. בסיום העבודה, התלמידים יתנסו במתן משוב מלא בעל פה ובכתב לעמיתים, ולהציע הצע
 על  עבודת חבריהם. כדי להימנע מהטיה על רקע חברתי או אישי.
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רצוי להכין את התלמידים לפעילות זו הן במישור הקוגניטיבי והן במישור הרגשי, לדון במטרותיה, 
 בפוטנציאל הגלום בה, ובאתגרים שהיא מציבה.

 
חשיבות רבה ביצירה של אקלים כיתה תומך בתהליכי הערכה מגוונים, המערבים גם את  יש

התלמידים. בדרך זו נוצרות בכיתה הלומדת בדרך החקר, הן תרבות של חשיבה והן תרבות של 
 הערכה, המאפשרות התלבטות, התייעצות, ביקורת ותהליך רצוף של שיפור הלמידה.

, כתוצאה מביצוע הערכה על ידי תלמידים. הערכה, המתבצעת מורים רבים חוששים מהטיה אפשרית
תלמידים, הנדרשים לנמק את קביעותיהם, יכולה להקטין את ההטיה על רקע  2-3בקבוצות של 

 חברתי.
אמצעי נוסף היכול להקטין הטיה הוא שימוש במחוון שפותח מראש, ושהוצג והוסבר בפירוט בפני 

 ת מסוג:התלמידים. המחוון יכול לכלול שאלו

  ?האם שאלת המחקר מנוסחת בבירור 
 )..מהו סוג שאלת מחקר )תיאורית, קשר בין משתנים, ביקורתית 
 .האם לדעתך זו שאלת מחקר טובה? נמק 
 ?כיצד היית משנה את ניסוח שאלת המחקר 
 מפורט ומוסבר?\ברור\אופן מתן המענה לשאלת המחקר הגיוני \האם תכנון איסוף הנתונים 
 טיעונים ברורה? \האם הצגת הממצאים 
 טיעוניהם?\באילו דרכים בחרו הכותבים להציג את ממצאיהם 
  ?האם העדויות, שהביאו הכותבים לטענתם מספקות? מה היית מציע להוסיף 
 ?האם המסקנות מנוסחות בבירור 
 ממצאים? \האם המסקנות נובעות מן הנתונים 
  המחקר? וכד'.האם ניתנה תשובה משכנעת לשאלת 

כדי להקטין את המשקל של ציון הניתן על ידי עמיתים, אפשר לבקש שההערכה תתייחס רק לחלק 
ממרכיבי העבודה ולא לכולם, כך שכל עבודה תוערך על ידי כמה קבוצות, שתתמקדנה בחלקים 

 אחרים.
דים דנים רצוי, שלפחות חלק מן התהליך של הערכת העמיתים יתבצע בעל פה, בשיחה, שבה התלמי

 בעבודות השונות, מציעים הצעות לשיפור, או מסיקים מסקנות )ביחס לעבודה הגמורה(.
 

 הערכת ההערכה

כדי להפוך את ההערכה העצמית והערכת העמיתים לנוהג, לכלי עבודה ולמרכיב משמעותי בהערכה 
 עמיתיהם.הכוללת, על המורה להעריך גם את האופן, שבו התלמידים מעריכים את עצמם ואת 

 הערכת המורה והמעריך החיצוני

המורים יעריכו הן את תהליך העבודה של הלומדים, והן את התוצרים הסופיים. הערכת התהליך לא 
צריכה להיות הערכה המסוכמת באופן כמותי. רצוי, שהמורים יתנו משוב לאורך כמה שלבים של 

ם ולהשתפר. רצוי שהמשוב יהיה מפורט העבודה, ויפרטו כיצד, לדעתם, התלמידים יכולים להתקד
 ככל האפשר.

המורים יכולים לסכם את התרשמותם גם בציון דרגות כגון: התקדמות טובה, התקדמות לא מספקת, 
וכד'. להלן מוצע מחוון לשלב ההערכה המסכמת של העבודה הכתובה. הגשת העבודה הסופית 

ר לבודק חיצוני להתייחס גם לתהליך תכלול גם את הטיוטות המוערות של המורה. דבר זה יאפש
התקדמות מסוימת הערכת המורה תיעשה באמצעות מחוונים לשלבי הביניים, לתוצר היצירתי 

ולעבודה הסופית. המחוון של העבודה, ויתרום גם לאמינותו. העבודה הסופית ישמש גם את המעריך 
 החיצוני.
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 ף וניתוח נתונים.להלן מוצע מחוון הערכה לעבודות חקר הכרוכות באיסו

 
  

 ניקוד בעבודה הגמורה קריטריונים 

 15  מבוא ורקע

המידע שנאסף רלוונטי וקשור  
  לנושא

 

המידע נאסף ממקורות אמינים  
 ועדכניים )כאשר רלוונטי(

 

 

המידע מתייחס לתיאוריה  
 מקובלת בתחום הדעת )חט"ע(

 

 

המידע שנאסף מוביל לשאלת  
 החקר

 

המידע מוזג כהלכה  
  )אינטגרציה, סינתזה(

 

 16  שאל)ו(ת החקר

השאלה מנוסחת בבירור,  
 מעניינת, פוריה

 

השאלה דורשת עריכת מחקר  
  על מנת לענות עליה

 

השאלה מסוג המקובל בתחום  
 הדעת

 

  השאלה ברמה ובהיקף מתאים 

מערך המחקר/תכנית העבודה 
)הדרך בה ניתן מענה לשאלת 

 המחקר(,

 26 

דרך איסוף הנתונים מתאימה  
 לשאלת המחקר

 

אופני הניתוח מתאימים למקובל  
בתחום הדעת ולשאלת המחקר

  

 

תכנון ובניית כלי המחקר  
)שאלון, ניסוי, תצפית, ניתוח 

 טקסט(

 

הצעה לניתוח נתונים עקבי,  
  שיטתי ושקוף

 

 26  ממצאים

הפעלת כלי המחקר ואיסוף  
הנתונים ברורים, עקביים

 ונכונים 

 

הצגת ממצאים ברורה ומסייעת  
  להבנה

 

תרשימים, טבלאות, גרפים  
)במידה וקיימים( ברורים, נערכו 

כהלכה, מלווים בכותרת 
 מתאימה )במידה ורלבנטי(

 

הצגת הממצאים מספקת מענה  
  לשאלת המחקר

 

 26  מסקנות, דיון וסיכום

  הבחנה בין ממצאים ומסקנות 
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מסקנות תקפות, מנוסחות  
 כהלכה

 

דיון בממצאים, המתייחס  
רקע למחקר \לתיאוריה

 ולשאלות המחקר

 

 16 רפלקציה אישית 

   כללי\עיצוב

כתיבה תקנית )כותרות, כתיב,  
 תוכן עניינים(

 

  רשימת מקורות תקנית ועקבית 

  שימוש בשפה ברורה ונכונה 

  נתונה לבחירת המורה התרשמות נוספת

 

 "הגנה על העבודה"

בבתי ספר שיקיימו הגנה פומבית על העבודה, זו יכולה להתקיים כאירוע , בו התלמידים מציגים את 
הורים ומוזמנים הקריטריונים להערכת ההצגה הפומבית צריכים להיות שונים עבודתם בפני ציבור 

מהמחוון הנ"ל ולכלול למשל: מיומנות רטורית, עמידה בזמנים, הצגה יצירתית ויכולת תקשורת עם 
 הקהל. הערכת ההגנה על העבודה יכולה להיות חלק מהציון על "תיק העבודות".

  היערכות פדגוגית בבתי הספר

ספר, המעוניינים ללמד בדרך החקר נדרשים להיערכות מיוחדת. גישה נוחה למחשבים, בתי 
מידענית, \המחוברים לאינטרנט, היא חיונית. גם ספרייה או חדר משאבים, ונוכחותה של ספרנית

ה להנחות את התלמידים בקבוצות \העומדת לרשות התלמידים חשובים ביותר. כאשר המורה צריך
דים אחרים יוכלו להמשיך בעבודתם ללא פיקוח ישיר של המורה. מומלץ, שבתי קטנות, חשוב שתלמי

הספר יבדקו מה ביכולתם לעשות על מנת להציע מערך תומך בלמידת חקר, ומיהם בעלי התפקידים 
בבית הספר, היכולים לשתף פעולה במטרה לקיים למידת חקר. רצוי, שצוות של מספר מורים יתכנן 

ן לבנות מודל עבודה שבו צוות מורים מנחה תלמידים ממספר כיתות לפי נושאי את עבודות ביחד, ונית
 עבודה קרובים, או בהתבסס  על עבודה במספר מרחבים פיזיים בבית הספר.

 
. רצוי מאד לבנות מקבצים של שעתיים רצופות, על מנת לאפשר זמן מספיק  מערכת השעות

דקות  45מאד ללמד בדרך החקר בשיעורים בני להיערכות ללמידה בקבוצות וסיכומה במליאה. קשה 
 בלבד.

הקניית מיומנויות כלליות, כמו מידענות ואוריינות שפה, אינה קשורה בתחום דעת זה או אחר. בית 
ספר, המלמד בגישת החקר יכול להיערך כך שמיומנויות כלליות, המשותפות לתחומי דעת שונים, 

לחסוך זמן הוראה ולאפשר מתן זמן ארוך יותר תחומי, ובכך אפשר יהיה -תילמדנה באופן על
 במסגרת המקצועות הנפרדים לעבודה על הנושאים המסוימים לכל מקצוע.
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