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:מטרות המיזם

הכנת מתקנים להאכלת צופיות על ידי *

.ים/התלמידות

ניצול המתקנים לביצוע ניסויים בכיתות  * 

.  ל''מוטביולוגיה ובכיתות 



פינת המיזם

במעבדת הביולוגיה

המתקנים הוכנו  * 

במעבדה  



יתרונות המיזם  

ברמת החקר בבית הספר  ברמת תלמידי בית הספר  

התנסות בבניית מתקנים להאכלת צופיות

 תליית המתקן בגינת הבית הפרטית והכרת

.אוכלוסיית הצופיות בסביבת הבית

 מעקב אחר הביקורים של הצופיות ותיעוד על

.ידי תמונות

  שדרוג הניסויים בביולוגיה במסגרת

.הביוחקר

ביצוע ניסויים מחוץ למעבדה .

  כניסה לתחום חדש של חקר התנהגות

.צופיות וניסוח שאלות חקר



כדי למשוך את  (  1גרסה )תליית מתקנים 

.  תשומת לב הצופיות

.צופיות בודדות התחילו להגיע

.לא היה לנו ניסיון קודם בכל התחום הזה* 



התחלנו לחשוב באופן כמותי ולכן

.  היה צריך לשפר את מבנה המתקן

במקום צלחת הוספנו חוט נחושת  

.המהווה עמדת אחיזה לצופית



(מגמת ביולוגיה)מתקנים שהוכנו על ידי כיתה י 

ה/כל מתקן יצירה בפני עצמה עבור התלמיד



לאורך ענף  ( 2גרסה )תליית מתקנים 

במטרה  ( 1תחילת ניסוי . )גבוה וארוך

דרך , משך ניסוי)ללמוד את המערכת 

(  גורמים מפריעים, מדידה



מימון מלא מהקרן , התקנת  שתי מצלמות

.לעידוד יוזמות חינוכיות

.  שיטה מצוינת לתיעוד התנהגות צופיות



החיצים מצביעים על מיקום צופיות בתמונה

2021דצמבר 



החיצים מצביעים על מיקום צופיות בתמונה

2021דצמבר 

מספר פרטים של צופיות  

הבאות למתקנים הולך  

ועולה



תוצאות ניסוי ראשון

(חזרות5)

מדידת התמיסה  

הנצרכת על ידי  

מדידת הנפח החסר

חצר בית הספר  



תוצאות אחרי שינוי  

מיקום המתקנים על  

אותו ענף

(חזרות3)

מדידת התמיסה  

הנצרכת על ידי מדידת  

הנפח החסר

חצר בית הספר  



תוצאות אחרי פיזור  

המתקנים על ענפים  

.שונים מסביב לעץ

(חזרות4)

מדידה על ידי שקילת  * 

.המתקן לפני ואחרי



תוצאות השפעת ריכוז  

(חזרות3. )תמיסת סוכר

מדידה על ידי שקילת  

.המתקן לפני ואחרי

3שימוש במתקן גרסה 



שיפור  

המתקן  

3לגרסה 



תוצאות השפעת ריכוז  

.תמיסת סוכר

(חזרות3, טיפולים4)

מדידה על ידי שקילת  * 

.המתקן לפני ואחרי





והציגו בהיבט האישי , ים בדקו השפעת ריכוז תמיסת סוכר על צריכת התמיסה על ידי צופיות בחצר בית הספרזוג תלמיד

.  ברשת את התמונה הבאה והציעו לבדוק השפעת גובה המתקן על קצב צריכת התמיסה על ידי הצופיותביוחקרבבחינת 





סרטונים המתעדים ביקורים של צופיות במתקנים

https://drive.google.com/file/d/1FJxFpjJ9EEaRMeBCOrEGyqPZdQEZZz38/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BtQJi78jIyIdvPHQiCEa26m4LBWaapSq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bDqQY5IHjwfHdG8Sb-ATz0EJX4sy_3eq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1p0PsEFp7KbKWLjIIjadbENw2uqTjlmB5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FJxFpjJ9EEaRMeBCOrEGyqPZdQEZZz38/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BtQJi78jIyIdvPHQiCEa26m4LBWaapSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDqQY5IHjwfHdG8Sb-ATz0EJX4sy_3eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p0PsEFp7KbKWLjIIjadbENw2uqTjlmB5/view?usp=sharing

