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ןמזב תומאתה  – יא לש  םירקמב  עירתמה  םתירוגלאב  םישמתשמ  םזימב  (. 2019 הננער , קראפ  ' ) הלודגה םירופיצה  תריפס   ' םזימ תרגסמב  םירופיצ  תרפוס  החפשמ 
ץישפיל תימולש  םוליצ : םיחווידה |  ללכ  לע  רבוע  הסונמ  רפצו  םיחווידה , לש  בחרמבו 

יחרזא עדמב  םינותנ  תונימא 

רוטינב םיקסוע  םה  םא  ןיב  .יעדמ  רקחמ  עוציבב  םיבדנתמ  בלשמ  תונורחאה , םינשב  חתפתמו  לדג  רקח  םוחת  יחרזאה , עדמה 
םלועה יבחרב  םינוש  םישנא    – תורחא תובר  רקחמ  תולועפמ  תחאב  וא  םינובלח  הנבמ  חונעיפב  תויסקלג , יוהיזב  יגולויב , ןווגמ 

. םהירקחמ  תא  םדקל  םינעדמל  םויכ  םיעייסמ  אשונב  תיעוצקמ  הרשכה  ילעב  [1]םניאש 
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ףותישל רשאב  תולאשו  םיבר  םירגתא  דצל  רוביצלו , םינעדמל  תובר  תויונמדזה  האיבה  ןורחאה  רושעב  יחרזאה  עדמה  תיילע 
תיעוצקמה תורפסב  קמועל  םיראותמו  םינעדמה  דצמ  םילועש  תוששחהמ  דחא  .יעדמה  רקחה  ךילהתב  םיחמומ  םניאש  םישנא 

םישנא לש  םתלוכיב  םיקפקפמ  םיבר  םינעדמ  .ןמז  ךרואלו  םינימא  םינותנ  ףוסאל  רוביצה  לש  ותלוכיל  עגונ  יחרזא  , עדמ  לע 
תויורשפא תויטהמו  םיפתתשמה  לש  םנויסינ  רסוחמ  םיששוחו  התואנ , תיעדמ  תוכיא  לעב  ןמיהמ  עדימ  קפסל  םיחמומ  םניאש 

םיפתתשמש הדבועה  (, learner effect " ) ןדמלה טקפא   " תא ודעית  םירקחמ  רפסמ  ךכ , לע  ףסונ  םיפסאנה  . םינותנה  לע 
תדימללו המיגדה  ילוקוטורפ  םע  רתוי  הקימעמ  תורכיהל  רשוקמ  הז  רופיש  ןמז  . ךרואל  רתוי  םיבוט  םינותנ  יפסוא  םישענ 

םינותנה ךכ  םזימב , םישדח  םיבדנתמ  רתוי  םנשיש  לככש  איה  ולש  הרישיה  תועמשמהו  םימזימל , םירושקה  םייעדמ  םינכת 
.תוחפ םינימאו  םיקיודמ  ויהי  וב  ופסאייש 

ימזימ םינשה  םע  וחתיפ  םיבר , םייתיעו  םייבחרמ  םינותנ  ףוסיאב  יחרזא  עדמב  םולגה  לודגה  לאיצנטופה  לשבו  תאז , תובקעב 
ומשויש תונורתפ  םוכיס  ןלהל  .םיבדנתמ  םיבבוח  םיפסואש  םינותנה  תונימא  רגתא  םע  תודדומתהל  תונווגמ  םיכרד  יחרזא  עדמ 

: יחרזא  עדמ  לש  םימזימב  ההובג  תוכיאב  םינותנ  תקפהל  תוטיש  שש  לש  המגדהו  םינוש  םימזימב 

םיבדנתמש תומישמ  תריצי  חיטבמ  הז  ךילהת   ) ןהב עייסל  םישקבתמ  םיפתתשמהש  תומישמ  לש  יתגרדה  חותיפ 
( תויתטיש תויועט  אללו  לובלב  אלל  החלצהב  עצבל  םילוכי 

םתונמוימ תניחבו  םיבדנתמה  לש  הרשכהו  הכרדה 
ליוכמו יטרדנטס  דויצב  שומיש 

םיחמומ ידי  - לע םיפסאנה  םינותנה  תומיא 
םיבדנתמ רפסמ  ידי  - לע תומישמה  לופכש 

תויטה תתחפהל  ןויסינ  ילעב  םיבדנתמ  לש  םיחווידל  רתוי  לודג  לקשמ  ןתמ  וא  םילודגה  םירפסמה  קוחב  שומיש 
.םיבדנתמ לש  תויארקא  תויועטו 

.רתויב םימיאתמה  תונורתפה  בוליש  וא  ןורתפה  םירחבנ  ןהב , עייסל  םישקבתמ  םיפתתשמהש  תומישמלו  םזימה  יפואל  םאתהב 
ךירצמ םירפרפ , יוהיזב  הרשכה  םיבדנתמל  קפסמ   – Danaus plexippus) MMLM  ) תיתוכלמ תיאנד  ירפרפ  רוטינ  םזימ  המגודל ,

חראמה חמצהש  תומוקמל  םירקסנה  םירוזאה  תא  ליבגמ  ןכו  םיבדנתמה , לש  םנויסינ  תא  ריבגהל  ידכ  תורזוח  תויעובש  תויפצת 
היטהלו םיבדנתמה  לש  תויועטל  ןוכיסה  תא  ןתינש  לככ  םזימה  ןיטקמ  ךכ  .םהב  אצמנ  .( milkweed, Asclepias sp  ) רפרפה לש 

. םירפרפה  תצופת  לע  םינותנה  ירגאמ  לש 

םיטנמלא יוהיזב  וא  גוויסב  עויס  רוביצהמ  םישקבמ  בורלש   Zooniverse תמרופטלפ לש  םימזימב  תוארל  ןתינ  תפסונ  המגוד 
גוויסל הנומת  לכ  תרבעומ  הנומתב  םיפוג  לש  קיודמה  םיוהיז  תא  אדוול  ידכ  .םינוש  םימוחתמ  םירקחמ  לש  ןווגממ  קלחכ  תונומתב ,
לש תעד  תווחל  הנומתה  תרבעומ  המכסה , תמייק  אל  רשאכ   ) גוויסל רשאב  םיעד  תומימת  תלבקל  םיבדנתמ , תורשע  המכ  לצא 

. םיחמומ )

םינמיהמ םינותנ  קפסל  יחרזא  עדמ  ימזימ  לש  םתלוכי  תא  םיבר  םירקחמב  חיכוה  םינשה  ךלהמב  הלא  ןוגכ  תונורתפב  שומיש 
ינימ דחא  רגתא  קר  אוה  יחרזא  עדמב  םינותנ  תונימא  אשונש  ןבומכ  ומוחתב  . דחא  לכ  םינעדמלו  עדמל  םורתל  םילוכיש 

םיירופ ויהיש  ידכ  יחרזא  יעדמ  ימזימ  קזחתלו  עצבל  ןנכתל , ידכ  הבר  הדובע  תשרדנ  .הלא  םימזימ  לש  בוציעבו  היינבב  םיבר 
םייתרוסמ תולובג  רובשל  יחרזא  עדמ  לש  תלוכיהו  םייטרפה  םיפתתשמלו  הרבחל  עדמל , ברה  לאיצנטופה  תאז , תורמל  .םיליעומו 

.דחוימב יאדכל  ץמאמה  תא  םיכפוה  הרבחלו  עדמל  םירושקה  םיאשונב 

הז בחר  רוביצ  םע  דחיו  רקחמל  םיבדנתמ  םותרל  תיתריצי  ךרד  לע  בושחל  ולכות  םכלש  תויחמומה  ימוחתב  םאה  םכתיא –  המו 
תופרטצהב ןיינע  ואצמת  ילואש  וא  םהילע ? םתמלח  אלש  תואצותל  ותרזעב  עיגהל  ולכותש  המצוע  לעב  םינותנ  ףוסיא  חוכ  רוציל 

? תרחא תיווזמ  יעדמה  רקחמה  תא  תווחלו  םלועב  וא  ץראב  תומזויה  ללשמ  תחאל 

ותרטמ .הפיח  תטיסרבינואמו  ןוינכטהמ  םירקוח  ידי  לע  םקוה  רפסה ' תיבב  יחרזא  עדמ  תירקחמה  תוניוצמה  זכרמ   – ' ריכהל יאדכ 
הדימל דדועלו  הרבחהו  רפסה  תיב  ןיבו  רפסה  תיב  ךותב  םייתרוסמ  תולובג  תצירפל  סיסב  שמשל  לוכי  יחרזא  עדמ  דציכ  ןוחבל 

םייזיפ םיבחרמ  ןיב  תילמרופ , יתלבו  תילמרופ  הדימל  ןיב  םינעדמו , םירומ  םידימלת , ןיב  םישדח  םירשק  רצוי  זכרמה  .תיתועמשמ 
. ותוליעפל תופרטצהלו  זכרמה  לע  םיפסונ  םיטרפל  .דועו  הארוה  ידבועל  ךוניח  ירקוח  ןיב  םיילטיגידל ,
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