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רקע
המחקר בחן את המשתנים שמשפיעים על הצפייה בסרטוני יוטיוב העוסקים בניסויים מדעיים .מטרתו
הייתה ללמוד על פוטנציאל השימוש בסרטונים להנגשת ידע מדעי לקהל הרחב ,ועל אמצעים לשיפור
סרטונים כדי להגשים שימוש כזה.
ידע שמועבר בדרך מסורתית מודר בדרך כלל מחלק מהציבור עקב חוסר נגישות ומחסור בהשקעה
ומשאבים .תפוצתו של האינטרנט וקלות השימוש בו מהווים פתח להנחלת ידע לציבור .מאידך ,כאשר
עוסקים בהפצת ידע בכלל ,ובחינוך בפרט ,באמצעות האינטרנט ,קיים אתגר שלא קיים באמצעי חינוך
מסורתיים :הקהל באינטרנט איננו קהל 'שבוי' ,ויכול לעזוב כל דף אינטרנט בלחיצת כפתור .לכן אם רוצים
ליצור מקור מידע אינטרנטי ללימוד עצמי בעל השפעה נרחבת ,חשוב במיוחד שייצור עניין ,תוך שמירה
על דיוק ורמה נאותים.
לאחרונה שודרגה מערכת האנליטיקה של יוטיוב וגוגל ,והיא מאפשרת לבצע מחקר ואנליזה על סרטים
באתר ,ברמת פירוט ורזולוציה שלמעשה לא היו אפשריות בשום כלי עד כה :פילוח גיאוגרפי ומגדרי של
הצופים ,פילוח גילאים ,פילוח כל המקורות דרכם הגיעו הצופים לסרטים – כולל סרטים אחרים ,המלצות,
מילות חיפוש בגוגל ויוטיוב שהובילו לסרט ,השפעת הוספת כתוביות )בעברית ותרגום לשפות אחרות(
לסרט ומעל הכל ניתוח הצפייה בסרט )אחוזי הצופים והעוזבים( ברזולוציה של שנייה בודדת – באופן
אבסולוטי ובאופן יחסי לסרטים דומים בעלי אורך זהה .מערכת זו אפשרה לנו לחקור דפוסי צפייה ולבנות
תבנית אופטימלית ליצירת סרטי יוטיוב במטרה להנגישם לקהל הרחב בצורה מיטבית.
מכון דוידסון לחינוך מדעי משמש כזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע .במסגרת פעולותיו לקידום
ולהנחלת המדע לקהל הרחב ,ולצמצום פערי הידע בחברה הישראלית ,הקים המכון אתר אינטרנט בנושא
מדע )דוידסון  (onlineהפתוח לגלישה באופן חופשי .בין יתר הפעילויות באתר הוקם מדור בשם 'מדע
בבית' אשר בו מוצגים סרטונים מדעיים )דרך פלטפורמת יוטיוב( ,בהפקה עצמית של המכון .עד כה הופקו
 25סרטונים ,אשר מחקר ראשוני שלהם מורה ,כי למרות הזהות התכנית הכללית בין הסרטים ,קיים שוני
רב ביניהם הן בפילוג מספר הצפיות והן בכל הפרמטרים שהוזכרו לעיל.
המחקר כלל מספר שלבים (1 :ביצוע מחקר עומק לדפוסי צפייה של הסרטים שהופקו וניתנים לצפייה
בערוץ היוטיוב של "דוידסון און-ליין";  (2הסקת מסקנות יישומיות בקשר לאופן המיטבי להעברת תוכן
מדעי באמצעות סרטוני יוטיוב;  (3הפקת סרטים נוספים תוך יישום המסקנות שהוסקו בשלב הראשון; ו-
 (4מחקר על הסרטים הנוספים שהופקו – לצורך בחינת הממצאים וגיבוש סופי של "כללי עבודה"
מומלצים לפיתוח סרטונים חינוכיים לשימוש עתידי לכל העוסקים בחינוך מקוון-אינטרנטי ,והפצת ידע
באמצעות האינטרנט.

רקע כללי
עידן המידע הפתוח לכל טומן בחובו הבטחה להעצים אוכלוסיות מוחלשות ,באמצעות הנגשת ידע
לקהלים שבעבר גישתם לידע זה היתה מוגבלת בשל מכשולים כלכליים ,גיאוגרפיים וחברתיים .אתרי
אינטרנט המכילים ידע רב פתוחים לכל דורש ,כאשר סרטוני אינטרנט ,הם כלי מועדף בהנחלת הידע
לקהל הרחב ומשמשים כמרכיב עיקרי באתרים מרכזיים שזאת מטרתם )כדוגמת  Khan Academyו-
.(TeacherTube
הנחלת ידע היא אתגר קשה ,והנחלת ידע מדעי בפרט ,בשל הרקע ומבני החשיבה הדרושים על מנת
לקלוט ולעבד ידע זה .להנחלת ידע באמצעות סרטונים באתרים פתוחים ,בניגוד ללימודים רשמיים
במוסדות חינוכיים ,מתווסף קושי נוסף – שכן בניגוד ללימוד במסגרת בית-ספרית או אוניברסיטאית,
ואפילו בניגוד לשמיעת הרצאה – הקהל איננו קהל שבוי ,ויכול לעזוב את דף האינטרנט 'בלחיצת כפתור'.
מודלים להקניית ידע מדעי הקיימים כיום ,חסרים התייחסות למרכיב זה ,אשר הוא קריטי בעיצוב סרטונים
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שמטרתם להנחיל ולהנגיש ידע מדעי .מכאן גם נגזרות בעיות אשר הן חיוניות בעיצוב סרטונים אלו
וביניהן :כיצד לרתק את קהל הצופים ומה הגורמים אשר מניעים אותם להמשיך ולצפות או לחילופין
לנטוש? כיצד העניין בסרטונים מתפלג על פי מאפיינים שונים באוכלוסייה– גיל ,מגדר ,ואזור גיאוגרפי?
ובסופו של דבר כיצד למצוא נקודת איזון עניין של קהלים רבים ומגוונים לבין שמירה על רמה מדעית
נאותה וגבוהה?
בחינוך מדעי לקהל הרחב בדרך כלל קשה למדוד את האפקטיביות של הפעילויות ואת מידת הצלחתן.
האינטרנט מספק כלי מדידה רבים למדידת פופולריות של אתרים ברשת ,אבל עדיין קשה לדעת האם
אנשים שנכנסו לדף אכן קראו אותו במלאו או בחלקו – והאם הדף הצליח לשמור על רמת עניין גבוהה
בקרב הקהל .בנוסף קשה עד בלתי אפשרי לדעת מדוע אנשים שעזבו עמוד תוכן מסוים עשו זאת ומה
היה הגורם שהניע אותם לכך .לאחרונה שידרגה חברת גוגל את ממשק האנליטיקה של אתר הסרטונים
יוטיוב שברשותה – באופן המאפשר לדלות מידע רב ביותר על גולשים הצופים בסרטים באתר :החל
מהתפלגות גיל הגולשים דרך כל המקורות דרכם הגיעו הגולשים לצפות בסרט וכלה בניתוח מדוקדק של
יכולת 'ריתוק הצופים' ) (Audience retentionשל הסרט – כלומר התפלגות הצפיות בסרט ביחס למספר
הצופים שהתחילו לצפות בו ,וביחס לסרטים דומים בעלי אותו האורך שנמצאים באתר )כפי שיודגם
להלן(.

סקירת ספרות ורקע מדעי
עידן המידע והתקשורת בו אנו חיים כיום ,הביא לשינויים גדולים בדפוסי הפצה וצריכת הידע של יחידים
ושל מערכות .אוטוסטרדת המידע שזורמת באינטרנט בנתיבים שונים של מנועי חיפוש ,מערכות ויקי,
רשתות חברתיות ,סרטוני יוטיוב ועוד ,מתחרה על תשומת ליבו של הגולש .כחלק מהתהליך הרחב הזה
חלו תמורות במהותו של הידע ונגישותו לקהל הרחב ולא רק ליודעי חן ומהן נגזרות תמורות בתפקידיו של
המורה ,שעל פי הגישה המסורתית שימש כמקור הידע וכדמות מרכזית האחראית על תהליכי ההוראה
והלמידה בכיתה ) .(Postholm, 2006תמורות בהבנת תהליך הלמידה במשולב עם ערכים חינוכיים
והחידושים הטכנולוגיים בחינוך הביאו לשינוי פרדיגמטי מהוראה מסורתית להוראה בגישה הבנייתית
והבנייתית-חברתית ) ,(Bransford, Brown & Cocking, 2000; Salomon, 1992תמורות אלו מציבות
את הלומדים במרכז תהליך ההוראה והלמידה.
סביבות למידה משולבות טכנולוגיות מאפשרות למורים להקדיש זמן לתמיכה בתלמידים בודדים או
בקבוצות ומאפשרות מתן מענה לשונות הלומדים בכך שכל לומד מתקדם בקצב משלו .עם זאת ,חוקרים
הראו כי למרות שמורים מודעים לפוטנציאל החינוכי של שילוב טכנולוגיות בהוראה ,חלק ניכר מהם משלב
אותן בדרך מסורתית של הרצאות ותרגילים ,ללא שינוי משמעותי בדפוסי ההוראה והלמידה ) Bransford,
 .(Brown & Cocking, 2000ממצא דומה עולה ממחקרם של בורק ,סנידר ורג'ר .הם מצאו שלמרות
העמדות החיוביות של סגל הוראה באוניברסיטה כלפי שימוש ביוטיוב ,רק קצת יותר משליש השתמשו בו
במהלך ההוראה ).(Burke, Snyder & Rager, 2009
בעשור האחרון ניכר שינוי משמעותי בתהליכי הלמידה של תלמידים ובני הנוער .הדור הדיגיטלי חושב
ומעבד אינפורמציה באופן שונה מדורות הקודמים )  (Prensky, 2001ומתאפיין לא רק ביכולת גבוה
לבצע מספר משימות בו-זמנית multitasking-אלא גם בעצמאות גדולה יותר בחיפוש אחר מקורות מידע
ובדרישה ברורה לזמינות ומהירות גבוהה של מידע במדיות השונות.
סרטוני יוטיוב הם אמצעי נפוץ מאד להעברת מסרים ,החל מסרטוני חתלתולים וכלה בצוואות בחיים.
השימוש ביוטיוב להעברת מידע מקצועי ,מדעי או חינוכי ,הולך וגובר ועמו הדרישה לתכנים מעניינים,
מעוררי סקרנות מכל הסוגים .אגזיו ובקלי מספרים על יעילות היוטיוב ביצירת למידה אקטיבית ,בדרבון
דיוני סטודנטים ,שיתוף מידע ,יצירת קהילת לומדים והפיכת תכנית הלימודים לרלוונטית יותר ) & Agazio
.(Buckley, 2009
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אבל האם הם כלי יעיל להעברת מסרים פדגוגיים? על כך יש ויכוח .פיטר דפי טוען שאין די בהעברה
פסיבית של מסרים ,באמצעות יוטיוב ,אתרי אינטרנט ,או מצגות ,ושזהו שימוש חסר ולא יעיל בטכנולוגיה
האינטרנטית ) .(Duffy, 2007חואז בספרה שחוקר את שימושי היוטיוב ,הגיעה למסקנות שלמרות היות
היוטיוב כלי להפצת ידע ולמפגש ,האופי הדמוקרטי שלו טומן בחובו קשיים רבים :הוא מכשיר למידה לא
מאורגן ,חובבני ,מטעה ועוד .הארכיטקטורה שלו מהווה אנטיתזה למחקר אקדמי שדורש עומק דיאלוג,
אפשרות לחיפוש נתונים ועוד; היוטיוב הוא מכשיר בידורי טוב ,טלוויזיה פוסטמודרנית; בנוי על זריזות,
שטחיות והומור .לעומתם ,פרנסקי ) (Prensky, 2001וברג' ) (Burge, 2008טוענים כי תהליכי הלמידה
של הדור הנוכחי מתבססים על תכנים ויזואליים וגרפיים הרבה יותר מאשר על תכנים טקסטואליים ,ועל
מהירות השגת המידע כתנאי הכרחי למוטיבציה ללמידה .כל אלו הופכים את המולטי-מדיה
האינטראקטיבית כדוגמת יו-טיוב למקור מידע בסיסי בתהליכי הלמידה של בני הנוער ותלמידים של היום.
כשמדובר במשך ודפוס הקשב למסרים של סרטוני יוטיוב ,הבנת הגורמים שמביאים לצפייה בסרטון עד
תומו חשובה ביותר .פנג ווילקינסון והוברמן מצאו שהקשב של משתמשי אינטרנט נשמר ואף עלה ביחס
ישיר לתשומת הלב שקיבלו מהצופים ).(Fang, Wilkinson & Huberman, 2009
המחקר שלנו בא לענות על כמה בעיות שעולות מן הספרות .הסרטונים נעשים במכון מדעי – אמינות .הם
מופצים לקהל הרחב על כל שדרותיו ,ולא רק במסגרת בית הספר .הם גם משמשים במסגרת הבית
ספרית.

מחקר אנליטיקס יוטיוב ושאלונים אינטרנטיים
שותפים למחקר ולפיצוח שמתוארים בחלק זה )להלן( :ד"ר יוסי אלרן וד"ר אבי סאייג ,ד"ר שולמית קוצר,
חנה אדלמן ,ד"ר מירי לוין-רוזליס ופרופ' דיויד פורטס

בשנת המחקר הראשונה התבצעה ,באמצעות כלי המחקר של יוטיוב ,סקירה של נתונים סטטיסטים עבור
כל הסרטונים המדעיים שפותחו בעבר ע"י מכון דוידסון )עד כה הופקו  40סרטים( .נבדק גיל הצופים,
מיקום הצפייה ומגדר .הושם דגש מיוחד על נושא "ריתוק הקהל" ) (audience retentionכפונקציה של
זמן ואורך הסרט.
נתונים אלו שולבו עם שאלון אינטרנטי אישי שנועד למילוי על ידי הצופים .קישור לשאלון הופיע במידע
מתחת לכל סרט באתר יוטיוב ,עם הפנייה לשאלון מתוך הסרטים.
קישור לשאלון הערכה מדע בבית )או בכתובת .(http://goo.gl/onIQs :ראיון טלפוני או אינטרנטי מורחב
יותר בוצע עם חלק מהמשיבים .התוצאות שיוצגו מבוססות על  57נשאלים.

מטרות המחקר הן:
להגדיר מאפיינים של דפוסי צפייה בסרטוני יוטיוב מתחום המדע והמתמטיקה ,וזיהוי דפוסי הצפייה
בסרטונים אלה ,כגון :מגדר ,גיל ,אזור גיאוגרפי ,משך צפייה במקטעי סרט שונים.
לאפיין גורמים העשויים להשפיע על דפוסי הצפייה ,כגון :שם הסרט ,מילות מפתח )תגיות( שקשורות
אליו ,המציגים בו )ילדים /ילדות ,מדריך או מדריכה( ,ארגון רכיבי הסרט )ההקדמה ,ההסבר,
ההמחשה( ,הוספת כתוביות ותרגום ,תחום הדעת של הסרט ,עיצוב התפאורה )למשל ביתי/
מעבדתי( ,רמת ההסבר )אקדמי  /פופולארי( ,אופן ההמחשות שבו.
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לבנות כללים ראשוניים ליצירת סרטונים חינוכיים אופטימליים – מבחינת העברת תוכן תוך שמירה על
עניין – .יישום הכללים ליצירת סרטים חדשים.
לבחון בחינה מחודשת את הכלים לאפיון סרט חינוכי ביוטיוב.
לנסח כללי תבנית מומלצת לסרטון חינוכי ביוטיוב.
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כמה מהניסויים שהודגמו ביצעתם בבית

שאלון הערכה לסרטי "מדע בבית"

☐0
☐ 1-2
☐ 3-5
☐ 5-10
☐ >10

גיל רשום את גילך.
מגדר ☐זכר ☐נקבה
איך הגעתם לסרטונים של "מדע בבית"
☐מורה הראה בכיתה
☐חבר הראה בכיתה
☐מהאתר של דוידסון
☐מהחוגים של דוידסון
☐מהפייסבוק של דוידסון
☐מהמלצות יוטיוב
☐אחר רשום איך הגעת.
כמה סרטים שונים ראיתם מסרטי מדע בבית
)אם אינכם זוכרים ,רשמו את הערכתך(

ביצעתי ניסויים בבית כי ☐מעניינים☐ ,כיפיים,
☐קל להשיג את חומרי הניסוי☐ ,רציתי
להראות את הניסוי לחברים ומשפחה ☐רציתי
לבדוק אם הניסוי עובד ☐אחר רשמו את הסיבה
לא ביצעתי את הניסויים בבית כי
☐לא מעניינים
☐ קשה להשיג את החומרים
☐לא הבנתי איך עושים
☐ אחר רשמו את הסיבה.
האם ההסברים בסרטים היו ברורים ☐ 0
בכלל לא ☐ -1בערך ברורים ☐  -2ברורים ☐
- 3ברורים מאוד

☐ 1-2
☐ 3-10
☐ 10-20
☐ 20-30
☐ >30
הזכרו בסרטון אחד ,רשמו את נושא הסרטון:
רשמו את נושא הסרטון.

האם אורכם של הסרטים הוא ☐  -1קצר מדי
☐  -2קצר ☐  -3בסדר ☐  -4ארוך ☐ – 5
ארוך מדי

אהבתי בסרטון :רשמו מה אהבתם בסרטון.
למדתי מהסרטון :רשמו מה למדתם מהסרטון.

האם אתם חוזרים לאתר דוידסון אונליין  /מדע
בבית כדי לקרוא את ההסבר ואת הוראות
העבודה לניסוי ☐כן ☐ לא

באיזו מידה אתם חוזרים וצופים באותו סרט?

מדוע? רשום את הסיבה.

פחות אהבתי בסרטון :רשמו מה לא אהבתם
בסרטון.

האם אחרי הצפייה היית רוצה לענות על
שאלון של "בחן את עצמך" ☐כן ☐לא

☐ -0לא חוזר
☐  – 1חוזר מעט
☐  -2חוזר לחלק
☐  -3חוזר הרבה

סדרת שאלות בסקאלה 1-5
כמה נהנית בסך הכל

הזכר באחד מהסרטים שחזרת לצפות בהם
יותר מפעם אחת מדוע חזרת לצפות בהם:

כמה למדת דברים חדשים

רשמו את נושא הסרטון :רשמו את נושא
הסרטון.

כמה תיישם דברים חדשים
כמה תרצה שיהיו סרטונים נוספים

☐נהניתי; ☐כדי לחזור על הניסוי בבית☐ ,כדי
להבין יותר טוב☐ ,אחר רשמו את הסיבה
לצפייה חוזרת.
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תוצאות מחקר כמותי
מספר הצפיות בכלל סרטוני הסדרה הגיע תוך זמן קצר ל 50,000-צפיות מצטברות )איור (1כאשר
קצב הצפיות החודשי נמצא אף הוא במגמת עלייה.

איור  :1מספר הצפיות בכלל סרטוני הסדרה 'מדע בבית' כפונקציה של הזמן

איור  :2קצב הצפיות החודשי הממוצע )מספר צופים ב 30 -יום( בסדרה 'מדע בבית' כפונקציה של הזמן
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אפיון הצופה
מגדר אין הבדל בין יוטיוב-אנליטיקה ובין תוצאות השאלון ביחס זכר:נקבה שהוא ביחס של כ.40:60 -

איור  :3יחס מגדר וטווח גילאים על פי השאלון
פילוח מין לפי גוגל אנליטקס בסרט "איך יוצרים אש מתחת למים" הסרט נבחר כי הוא הנצפה ביותר

איור  :4יחס מגדר וטווח גילאים על פי גוגל אנליטיקס

קריטריון

יוטיוב-אנליטיקה

שאלון

גילאי 8-12

לא מופיעים -ילדים נכנסים דרך חשבון הורים

מופיעים – הורים עונים בשם ילדים

גיל שבו אחוזי צפייה מרביים

54-45

54-25

רוב צפיות ע"י המגדר הנשי בגיל

54-45 ,17-13

54-35
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מקור חשיפה
נתוני גוגל אנליטיקה הם לגבי כל סרטון .הנתונים המופיעים הם ביחס לסרטון "איך יוצרים אש מתחת
למים" שהינו הסרטון הנצפה ביותר מתוך ניסויי מדע בבית.
השאלון הועבר דרך הסרטים ודרך הפייסבוק ולכן יש הטיה מראש בתוצאות השאלון לגבי מקור החשיפה.
ישנם הבדלים בין התוצאות על פי  2כלי הערכה.
על פי השאלון מקור החשיפה העיקרי הוא אתר דוידסון אונליין או דף הפייסבוק של דוידסון אונליין .על פי
גוגל אנליטקס מקור החשיפה הוא המלצות מיוטיוב.

איור  :5מקור החשיפה על פי  2כלי הערכה

אפיון הצפייה
בשלב זה בדקנו את מידת הצפייה הכללית ,מידת הצפייה החוזרת ומניעי הצפייה .שלב זה הוערך רק על
פי השאלון .ניתן לראות על פי איור  6שמידת הצפייה היא בין  3-10סרטים .הסרטים נצפים בזכות רמת
ההסבר החידוש וההנאה באותה מידה.

איור  :6מידת וסיבת הצפייה הכללית בסרטוני מדע בבית
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איור  :7מידת וסיבת הצפייה החוזרת בסרטוני מדע בבית
מידת הצפייה במשך הסרט נמדדה ע"י גוגל אנליטיקס )איור  .(8כאשר בהתפלגות הצופים האבסלוטית –
ניתן לראות את אחוז הצופים שצפו בסרט עצמו לאורך כל הסרט ,רואים כ 90% -מהצופים לכל אורכו.
התפלגות הצופים היחסית היא מדד לאחוז הצופים בסרט ביחס לסרטים אחרים דומים .ניתן לראות
שישנה צפייה גבוהה מהממוצע לסרטים דומים באתר

איור  :8מראה את מידת הצפייה בסרט "אש מתחת למים" לכל אורכו
דוגמאות למשך הצפייה בסרטונים אחרים באתר מופעים באיור  .9ניתן ללמוד מהצפייה שהצופים עוזבים
כשיש הסבר בלבד ולכן בסרטונים החדשים ההסבר היה במהלך ביצוע הניסוי או לפניו.
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איור  :9משך הצפייה בסרטים שבהם הצפייה ממוצעת

אפיון הביצוע
בעזרת השאלון בדקנו כמה מהצופים מבצעים את הניסויים השונים .ניתן לראות על פי איור  10שאחוז
המבצעים היא יחסית נמוכה בסביבות  .30%השלב הבא הוא לעודד ביצוע ניסויים .ניתן לבצע זאת ע"י
עידוד צילום של הביצוע והעלאתם לאתר ,עידוד העלאת בעיות בביצוע בפורום ואולי משלוח של
החומרים.

איור  :10מידת ביצוע הניסוי
בנוסף רצינו לבדוק את הסיבה לביצוע הניסוי .הסיבות מופיעות באיור  .11ניתן לראות שהסיבות
העיקריות לביצוע הניסוי הוא ההנאה והעניין בניסוי .הקושי ברמת ביצוע הניסוי הינו מאפיין פחות רלוונטי
לסיבת הביצוע.
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איור  :11הסיבות לביצוע הניסוי
גורם נוסף שבדקנו בשאלון הוא הצורך להעמקה והבנה של הניסוי .לכן שאלנו מה אחוז הצופים שפונים
לאתר לקבלת הסבר מורחב .ניתן לראות עפ"י איור  12שאחוז הצופים הוא כ ,30% -מתאים למספר
הצופים המבצעים בפועל את הניסוי.

איור  :12אחוז הצופים הפונים לאתר דוידסון אונליין לקבלת הסבר מורחב
השאלה הבאה הייתה מה המוכנות של הצופים לבדיקת הבנת הניסוי בשאלון קצר של "בחן את עצמך"
במקרה זה רוב הצופים הגיבו בחיוב והתעניינו בשאלון כזה איור ) 13כ 40% -מהצופים(.

איור  :13אחוז הצופים המעוניינים בהוספת שאלון "את עצמך"
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רצינו לברר את סיבת הצפייה בסרטי מדע בבית ולכן הוספנו לשאלון שאלה פתוחה שבה הצופים השיבו
לשאלה "מה אני אוהב בסרטי מדע בבית?" דוגמאות למשובים שחזרו על עצמם:
"הסרטון שבר מיתוס אצלי שאין אפשרות שתהיה אש בתוך המים .חוץ מזה למדתי את ההסבר
המדעי של התהליך"
"שיתוף ילדים בסרטונים"
"הדמיה מעולה לאיך פיזיקה נמצאת בכל מקום גם בלי שנדע על כך ,ועל כמה שפיזיקה יכולה להיות
פשוטה ולהימצא ביום-יום".
"נוסטלגיה .חזרתי הביתה ועשיתי את זה עם הילדים ...גרם להם לעזוב לי את האייפון לכמה דקות"
"למידה קונסטרוקטיביסטית"
"פשוט נהדר האופן שבו מעבירים מדע לילדים"
"הדגמה פשוטה ובהירה ,הסבר קצר וקולע"
ומשפט מסכם" :אני מורה למדעים וראיתי לא מעט מהסרטונים .בכולם המוטיב הטוב שחוזר הוא
הסבר מעניין של התופעה או העיקרון המדעי ,השתתפות הילדים והקלות הרבה שניתן ליישם כל
פעילות .יש לא מעט תלמידים שלי שאוהבים לראות את הסרטונים ואני מדברת גם בשמם".
לסיכום שאלנו באיזו מידה תרצו שמשיך ונוסיף סרטי "מדע בבית"?
התשובה חד משמעית שרוצים שנמשיך בסרטי מדע בבית איור 14

איור  :14אחוז הצופים המעוניינים בהוספת סרטי מדע בבית

מסקנות חלק מחקר זה:
 .1רוב גברי של צופים גם לפי גוגל אנליטקס וגם לפי שאלון בסביבות יחס של  ,40:60שיעור בנות גבוה
יחסית לפעילויות מדע.
 .2הסרטים מובנים מעניינים ומחדשים
 .3מידת ביצוע הניסוי יחסית קטנה רק ניסויים מאוד מעניינים או כיפיים מבוצעים
 .4יש אמון בסרטי מדע בבית מבחינת נכונות הניסוי
 .5חברים בפייסבוק יותר נענים ופעילים
 .6יש התעניינות בשאלונים
14

 .7אין התעניינות בהסבר מורחב אלא לביצוע ניסוי ,לא מובן שיש הסבר מורחב ורשימת ציוד באתר
אתגרים והמלצות להמשך פעילות סרטוני מדע בבית
שופרו ויושמו בסרטים החדשים:
איכות הצילום
משך הפתיחה – קוצר
משך הסרטון– קוצר
הסברים ניתנים במהלך הניסוי ולא בתחילתו או בסופו
הוחלף הלוגו )לבקשת הצופים בטענה שבלוגו הקודם יש נוסחאות מתמטיות(

המלצות:
ההסבר יינתן גם על-ידי הילדים המשתתפים
הפניה בסרטון לאתר דוידסון אונליין עם הדגשה ששם יש רשימת ציוד והסבר מורחב על הניסוי
הצעות לביצוע הניסוי בווריאציות שונות
ניסויים מתקדמים באותו נושא
הוספת שאלון "בחן את עצמך"
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תוצאות מחקר איכותני – ראיונות עם קבוצות צופים
שותפים למחקר ולפיצוח שמתוארים בחלק מחקר זה )להלן( :ד"ר יוסי אלרן ,ד"ר אבי סאייג ,נעמה בר-
און ,וורוניקה סטרקוב ופרופ' דיויד פורטס.

לאחר שבשנה הראשונה בוצע מחקר באמצעות כלים אינטרנטיים )שאלונים וניתוח דפוסי צפייה ,ראו
מחקר לעיל( ,בשנת המחקר השנייה התבצעה מחקר באמצעות ראיונות עם קבוצות ילדים )סה"כ (88
שצפו בסרטונים שהופקו על ידי מכון דוידסון )סה"כ הופקו כבר  70סרטונים( .כמו כן התקבלו  5חוות דעת
של עובדי המכון שאינם קשורים לעריכת הסרטונים )קבוצת מבוגרים(.

רקע – על ההערכה:
בוצעו  8תצפיות בקבוצות שהכילו יחד  88ילדים בכיתות ב' -י' .התצפיות היו מלוות בראיונות על פי
הפרוט שבטבלה .1
כן התקבלו  5חוות דעת של עובדי המכון שאינם קשורים לעריכת הסרטונים ואינם עובדי היחידה
לטכנולוגיה בחינוך במכון דוידסון .פנינו לעובדים ממגוון תכניות במכון אשר עוסקים באופן ישיר או עקיף
בהדרכה של ילדים.

מהלך:
התקיימו ראיונות עם קבוצות תלמידים שגויסו במתכונות שונות .בחלק מהמקרים הראיונות התקיימו
במכון ויצמן ובחלקם במקומות אחרים .כל סרטון הוקרן פעמיים ואז בוצע הראיון .ברוב המקרים הוצגו גם
סרטונים של דר' מולקולה לצורך השוואה.
סרטונים :נבחרו סרטונים המותאמים לקבוצות הגיל השונות של הילדים שפגשנו .בין הסרטונים" :אש
מתחת למים"" ,נר "שואב מים לתוך כוס" ,ועוד.
נושאי הראיונות :חוויה כללית; מה הבינו מהסרט? מה למדו מהסרט – מה העיקרון המדעי  /איך הוא
מתחולל?; מבנה הסרט ומרכיביו :מה אהבו יותר ומה פחות ולמה? רצון ועניין לראות סרטים נוספים ו/או
לחזור על הניסוי בבית; השוואה בין שני סוגי הסרטים של 'מדע בבית' ושל 'דוקטור מולקולה'.
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טבלה מס'  - 1מיפוי מפגשי התצפית – ראיונות עם ילדים
אופי הקבוצה

גילאים

מקום העברה

מספר משתתפים

ילדים מרחובות

יסודי )כיתות ב'-ג'(

חוג ציור

 - 6ג' ) (5וב' )(1

ילדים מרחובות

חטיבת ביניים

חוג ציור

 - 6ח' ) ,(4ז' ),(2

"ניצני מדע"

י'

מעבדות שה"ם

כ20 -

תיכון "דה שליט" רחובות כיתת מופ"ת

ז'

כיתת דיודסון דרום
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תיכון "דה שליט" רחובות כיתה רגילה

חטיבת ביניים

כיתת דוידסון דרום
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ילדים מרחובות

יסודי )ג'(

ביתה של אחת הבנות

3

ילדים מרחובות

יסודי )ג'(

ביתה של אחת הבנות

6

ילדים מראשון לציון

יסודי )ב'-ג'(

ביתה של אחת הבנות

4

הסרטים שהוקרנו:
שאיבת מים באמצעות נר בוער http://youtu.be/8OIonxZGeL4
איך יוצרים אש מתחת למים http://youtu.be/o-bLxVZgIpk

אשליית האף של פינוקיו

http://youtu.be/X9VdyS7Oxso

איך לדקור בלון בלי לפוצץ אותו
פרי הדר יורק אש
מרוץ פחיות

http://www.youtube.com/watch?v=Kqf0ZbwDXWM

http://www.youtube.com/watch?v=yn6ugzgh_Ps

http://youtu.be/I8YVCxmYkRE

קסם מתמטי במספרים

http://www.youtube.com/watch?v=NHxnmeoz9xU

תמצית עיקרי הממצאים
•

חוויית הילדים  -הסרטים נחווים כמהנים ומושכים לצפייה .שביעות הרצון הכללית גבוהה,
הילדים אהבו את ההפתעה ואת החידוש המדעי ,הרמה המדעית ,ורמת העניין והסקרנות
הגבוהה' .קצר ולעניין'' ,לא חופר'' ,מגניב'' ,זה מדעי'' ,לא כאילו'.

•

המבוגרים – אף הם אהבו מאד את הרעיון ואת והיבטים שונים של ביצוע הסרטונים .הם
אוהבים את מידת היישומיות של הסרטים ,הפשטות ,האופן שבו הם תומכים בלמידה –
ההסבר ,הסקרנות שהם מעוררים ,העובדה שהם עשויים נכון מהרבה בחינות ועוד .ההבדל
היחיד בין המבוגרים לילדים הוא בתפיסת תפקיד הילדים בסרטונים .בעוד הילדים חושבים
שלילדים יש תפקיד רק אם הם פעילים יותר ,הרי שהמבוגרים מברכים על שילוב הילדים
בכל מקרה )שניים מתוך חמשת הכותבים התייחסו להיבט זה(.

•

הבנה מדעית  -לילדים הגדולים יותר חשוב מאד להבין את העיקרון המדעי .רובם מבינים
אך רמת ההבנה הכללית חלקית .בכל אחת מהקבוצות שרואיינו היו לא מעט ילדים שהבינו
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את העיקרון המוסבר ,אולם לעיתים הדבר דרש חזרה על הסרט .עם זאת ,יש הצעות רבות
לשיפור הסרטים באופן כזה שיקדמו את הבנת העקרונות המדעיים .ראו בהמשך" .יותר קל
להבין כשרואים סרט .בשיעור מדעים מרוב שמדברים מאבדים ריכוז".
•

בהשוואה בין סרטי "מדע בבית" וסרטי "דוקטור מולקולה" ,השניים נתפסים כערוכים
הרבה יותר טוב ומושקעים אך מותאמים יותר לקטנים .הגדולים מעדיפים באופן מובהק את
סרטי מדע בבית וחושבים שאלו מקדמים הבנה במידה רבה יותר בעוד סרטוני דר' מולקולה
נתפסים אצלם כבעלי אופי "ליצני") .סרטוני דר' מולקולה אינם מכילים הסברים(" .אש בתוך
מים יותר מעניין כי דר' מולקולה מזכיר סרט מצויר".

•

ובהמשך – כמעט כל הילדים בגילאים הצעירים אמרו שיראו סרטונים דומים של מדע בבית
בהמשך וגם שינסו את הניסוי הנצפה בבית .בקרב הילדים הגדולים יותר ,חלק אמרו שיראו
וחלק לא" .מושך לראות עוד סרטונים וללמוד עוד דברים"" ,כי זה יפה".
המלצות מרכזיות של הילדים ושל העובדים :יותר השקעה בצילום ועריכה ,יותר הסבר
והכנה מדוקדקת יותר של הדברים )לטובת שיפור רמת ההבנה וההסברים(.

פרוט ממצאים:
א.

ברמת חוויית הילדים – לרוב התלהבות " -מגניב"" ,יפה" ,קוראים קריאות עניין תוך
כדי הקרנה ,מעלים אסוציאציות משלהם" :זה כמו להבריג"" ,אני מכירה עוד דרך
לעשות את זה עם חומר אחר" ורוצים להמשיך ולראות עוד סרטים במעמד
ההקרנה" .יותר קל להבין כשרואים סרט .בשיעור מדעים מרוב שמדברים מאבדים
ריכוז .כאן קצר ואפילו שלא הבנת אתה רוצה להמשיך ללמוד על זה בשביל להבין".

ב.

מה הילדים אהבו –
 .1שביעות רצון כללית גבוהה – כמעט כל הילדים בכל הקבוצות בקשו לראות עוד
סרט במועד ההקרנה) .נציין שלא מדובר על זמן שיעור שהם רוצים 'לגנוב' ,אלא על
זמן פנאי( .לא כולם התחייבו שיראו בבית" .קצר ולעניין"" ,לא יותר מדי הסברים
כמו שהמורה למדעים עושה"" ,בקיצור ,לא חופרים"" ,אהבתי הכל שם".
 .2רמת ההפתעה או החידוש המדעי – "קודם חשבתי שלא חשוב מה העוצמה ,מים
תמיד יכבו אש"" ,אהבתי כשהוא התפוצץ .כשהוא אמר שהוא לא ,והוא כן".
 .3הרמה – "זה היה מדעי ,לא כאילו".
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 .4רמת עניין וסקרנות גבוהה – התופעות המדוברות מעניינות ,מחוברות לעולמם
ומושכות להמשך צפייה" :בחיים לא ראיתי כזה דבר"" ,מעלה השראה ללמוד
מדעים".
 .5הקליפ שלפני הסרט – רוב הילדים אהבו מאד את הקליפ )לבודדים היו הערות,
ראו בהמשך( ,הקליפ מושך לצפייה.
 .6מה יעשו בהמשך – כמעט כל הילדים בגילאים הצעירים אמרו שיראו סרטונים
דומים של מדע בבית בהמשך וגם שינסו את הניסוי הנצפה בבית .בקרב הילדים
הגדולים יותר ,חלק אמרו שיראו וחלק לא" .מושך לראות עוד סרטונים וללמוד עוד
דברים"" ,כי זה יפה".
 .7מה הבינו ברמת המדע – יש שמבינים למרות הקשיים שיתוארו בהמשך .על פי
רוב ,למרות שסרטוני דר' מולקולה עשויים ברמת הפקה גבוהה יותר ועל כן קל
לשמוע )ראו בהמשך( ,בין הילדים הגדולים יותר ,הטענה הרווחת היא כי בסרטוני
מדע בבית מבינים יותר ממה שהבינו בדר' מולקולה" .אש בתוך מים יותר מעניין כי
דר' מולקולה מזכיר סרט מצויר"" ,למדתי שאפשר להכין דברים מסתם זבל אורגני,
כשמוחצים את הקליפה ,אז נוצר מן אלכוהול שמשפיע על האש ....זה קורה כי
המים בתוך האשכולית גורמים לאש לבעור חזק" )ג'(.
דוגמאות לרמת הבנה מלאה או מתאימה לגיל:
אש מתחת למים – כתה י' " -מה שצריך זה חומר מחמצן ,דלק וחום .כשהחום חזק אי
אפשר לכבות את האש .הסלוטייפ מחזיק אותם ,שלא יהיו בנפרד ,ביחד הם שומרים
על החום .בשביל אש צריך חום וחמצן .הקשירה ביחד שומרת על החום ".כתה ג' -
"אני למדתי שאם לסחוט תוך לצלחת ולשים כוס מעל אז מיץ יעלה .וגם זה מאוד
מעניין וזה מגניב" .שאלה..." :ולמה זה קורה?" "כי לחץ החום מעביר את המיץ
למעלה" "...אני חושבת שזה תמיד יקרה אם יש נר .אש לוקחת את האוויר ומעלה
למעלה ומיץ תפוזים בגלל יש בו חמצן עולה ועולה"
פיצוץ הבלון" :לא רק בגלל הבלונים ,זה בגלל הדברים המיוחדים כאלה שנקראים
מולקולות" )כיתה ב'(.
נר ששותה מיץ" :הלחץ גדול והמים נדחפים"
האף של פינוקיו – "המח מקשר בין שני המקרים ,בו זמנית"
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דוגמאות לרמת הבנה חלקית:
"במים יש חמצן אבל פחות ,בזיקוקים יש חמצן ,שמספיק לבערה בגלל החיבור".
"המח בגלל שלא רואים מסתמך על חוש המישוש ,כשחוש אחד עובד פחות טוב השני
עובד יותר טוב".
נר ששואב מיץ" :שמיץ תפוזים עולה ולא רק מים ,הרי הוא יותר כבד ויותר סמיך"

רובד תיאורי בלי הבנת החוק:
"הבנתי איך הם עושים את זה...לוקחים נר ,מדליקים ושמים את הכוס .לאט לאט המיץ
עולה למעלה "...שאלה" :ולמה זה קורה?" "החמצן הדו חמצני עלה למעלה ואז מיץ
התפוזים גם עלה".
ג.

ביחס לסרטוני דר' מולקולה:
משחת שיניים לפילים ,בועות סבו" ואחרים:
אלו מעוררים יותר צחוקים ,הילדים מעריכים את רמת ההפקה ,העריכה והגימור
הגבוהים שלהם ,מתרגשים מהאפקטים .אוהבים כי הדמות מוכרת ,כי משתתפים
שם "מפורסמים" .אך הגדולים יותר טוענים שוב ושוב שאין שם הסברים" .לא
יודע איך זה עובד ,לא יודע מה הכניס לשם"" ,אין שום הסבר"" ,הניסויים מוכרים
מדי" ורואים את הסרטים הללו כסוג של ליצנות שמיועדת לקטנים .בין הקטנים יש
יותר שרואים את הסרטים של דר' מולקולה ככיפיים.

ד.

ברמת הסרטים:
 .1הגדולים יחסית ,מכיתות ז' ומעלה מבקשים סרטונים ארוכים יותר ,עם קצת יותר
הסברים ,יותר לאט כדי שיוכלו להבין את העניין – גם בקצב הדיבור וגם בקצב
הסרט ,כתוביות .יותר הסברים .באמת מעוניינים להבין" .שיסבירו למה זה קורה".
אהבו את ההסברים של "נר שותה מיץ" שהם מפורטים יותר מאלו של "אש מתחת
למים" .למשל ,להציג הילוך איטי של תהליך" .למדתי שזה מגניב .אם אוכל לראות
שוב אז אוכל להתרכז וללמוד" )כתה ח'(.
 .2קושי לעקוב אחר הניסוי וגם לשמוע את ההסברים בו זמנית.
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 .3רוצים עוד יותר אפקטים :צבעים ,מוזיקה ,עריכה ,יותר גדול ,יותר מושך תשומת
לב ,קול חזק יותר של השחקנים ,ילד אחד בקש לשנות את מוזיקת הפתיחה
אחרים אהבו מאד.
 .4סאונד – בחלק מהסרטים ,עצמת הקול לא גבוהה דיה .לטענת מורה ,מוזיקת
הרקע רועשת ומפריעה – לטענת הילדים – לא שמים לזה לב  /עוזר בריכוז וכו'.
 .5מבקשים תוספות "מסביב" – הכנסה לעולם הסרט" ,לא ישר ניסוי ותיק תק"....
 .6הערות נוספות:
•

לעיתים משתעממים ,הרבה יותר נהנים.

•

הסתייעות בילדים – הדעות חלוקות ,מספר ילדים אמרו שמעדיפים שלא יוצג
על ידי ילדים ,אלא אם לילדים יש תפקיד ממשי בסרט.

•

רוצים שילוב אנשים מפורסמים בסרטים.

•

הקלפי שלפני הסרט – לרוב אהוב .לחלקם מפריע שהפתיח החוזר זהה בכל
הסרטים .מובן שיש הכרח בפתיח זהה אבל אולי אפשר לשדר באיזה אופן
שמדובר על סרט אחר .הגדולים יותר פחות אהבו ,אמרו שחזרתי ו"מבלבל -
מראים המון דברים ואתה לא מבין מה הפואנטה .מלא ניסויים בהתחלה".

ה.

בהשוואה לסרטוני דוקטורט מולקולה
– הסרטים שלנו נתפסים על ידי הילדים הבוגרים יותר כאיכותיים יותר ,יותר
עוסקים במדע) ,וגם באמת מכילים יותר הסברים( ,אבל הם נתפסים כפחות בעלי
אפקטים ,מה שמפריע יותר לקטנים.
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הערכות עובדי המכון
כזכור ,חמישה עובדים שונים במכון מסרו משוב על הפעילות .המבוגרים מעריכים מאד את
הרעיון והיבטים שונים של ביצוע הסרטונים .ההבדל היחיד בין המבוגרים לילדים הוא
בתפיסת תפקיד הילדים בסרטונים .בעוד הילדים חושבים שלילדים יש תפקיד רק אם הם
פעילים יותר ,הרי שהמבוגרים מברכים על שילוב הילדים בכל מקרה )שניים מתוך חמשת
הכותבים התייחסו להיבט זה(.
ו.

נקודות החוזק:
 .iניסויים מקסימים! יופי של רעיונות ,מפתיעים ,מרתקים ומשעשעים בו
זמנית .מלמדים ואיכותיים.
 .iiהסברים פשוטים )פעם אחת נטען שהסבר היה מסורבל(.
 .iiiברי יישום  -ניתן לעשות בבית ואפילו מצליחים ברוב המקרים ,מבוסס על
חומרים שיש בבית ,חומרים זמינים.
 .ivסרטונים בהם משאירים בסוף שאלות פתוחות המעוררות את הצופים
לנסות או לבדוק בעיקר טעם שלהמשיך לחקור -.לדעתי כך צריך להיגמר
כל סרטון עם חומר למחשבה ומחקר ולא סתם ניסוי.
 .vההדגמות בסרטונים חיוניות ללימוד הניסוי ולביצועו על-ידי הצופים
בסרטון .ההסבר בעמוד האינטרנט משלים את הידע הכימי או הפיזיקלי
הנדרש להבנת התופעה.
 .viאהבתי את ההפניות והתזכורות לניסויים דומים או באותו נושא.
 .viiהשתתפותם של ילדים היא מבורכת כי זה מראה שגם הם יכולים לעשות
ניסויים בעצמם  /ההיעזרות בילד לצד המדריך מצוינת ,חיונית וממחישה
את העובדה שאפילו ילדים יכולים לבצע את הניסוי.
 .viiiיש כותרת על גוף הסרט )צד שמאל למעלה(
 .ixיש טקסט נלווה בגוף הסרט – הטקסט מצוין מכיוון שהוא  ,1:1בדיוק לפי
הדיבור .יש גם הקפדה על כך שלא יהיו שגיאות כתיב או פספוסי אותיות.
 .xיש מבניות ברורה בכניסה לכל סרט :מה עושים בניסוי ,מה הציוד הנדרש,
האם נדרשת השגחת מבוגר )באדום( ,הסרט ,הסבר על הסרט – ממש
מצוין.
 .xiסאונד ברור ,הסברים ממוקדים וברורים ,עם הדגמה שתואמת את מה
שמדברים.

ז.

המלצות טכניות:
 .iבימוי וצילום מקצועי יותר ,יותר זורם ,שיפור העריכה )באחד הסרטים
שראיתי אפילו נשאר קטע בו מישהו כנראה נתקל בחצובה והכל רועד
כאילו יש רעידת אדמה( ,יש לא מעט קפיצות בגוף הסרט ,אם רוצים
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לעשות מעבר /חיתוך ,לעשות את המעבר "רך" יותר ,שדרוג הצילום :יש
מקומות בהם המצלמה קופצת מהר מדי ,או "נוחתת" .כדאי לעבוד עם
חצובה )זה לא מפריע לאיכות הניסוי ולמקצועיות שלו ,אבל יש משהו לא
מקצועי בצילום חובבני( .בסרטון בנושא כימיה היו קטיעות רבות .היה ברור
שחלקים הושמטו או שצולמו מחדש .חוסר הרצף צרם ופגע ביכולת הקשב.
 .iiהכנה מראש של הטקסטים הדבורים" ,על המדריך לשחק ולדקלם טקסט
שהוכן מראש".
 .iiiכדאי להוסיף מתחת לטקסט הנלווה שבגוף הסרט פס ,לא אטום )כמו
בטלוויזיה( ,כזה שיאפשר לראות את הטקסט גם במקומות בהם הרקע
מטשטש את הכתוב )הרקע לא אחיד ,ובמקומות בהם יש משהו בהיר/לבן
ברקע – הכיתוב לא נראה ברור(.
 .ivלהקפיד ,לכל אורך הסרט ,לא לשים כותרות /טקסטים שמכסים את
הטקסט שמלווה את הסרט )למשל ,ההנחיה "עדיף לבחור מספר חד-
ספרתי "...מסתירה את הכיתוב(.
 .vניסויים בהם יש שילוב של אש חיה ,ובוודאי כאלו שיש בהם שימוש
באלכוהול  ,96%מסוכנים .מאחר והמידע נגיש לכל באתר הבית של מכון
דוידסון ,אין כל ערובה שילדים ללא השגחת הוריהם יחליטו לבדוק "איך זה
עובד" ,לא יקפידו על הוראות הבטיחות המועברות בסרטון והתוצאה תהיה
גרועה מאוד.
 .viנראה לי שיש להוסיף בסרטון ,בתום הניסוי ,הסבר קצר לגבי
הכימיה/פיזיקה אשר באה לידי ביטוי בו ,מעין תמצית של הטקסט המובא
בהמשך דף האינטרנט המוקדש לניסוי) .אנו מודעים לבעית האי הקשבה
נעמה(
 .viiהרקע של החולצה )שחור( מפריע לראות את החוט השחור  -צריך להניח
על השולחן או שהחוט יהיה בצבע שונה מהרקע.
 .viiiדיבור שוטף
 .ixצילום :המצלמה מתעכבת לעיתים מדי על הדובר או על ידיו הפועלות ולא
על תהליכי העבודה.
 .xהעצמת החוויה  -שילוב "אקשן" אולי צילום בעמידה ולא בישיבה /
המשתתפים בסרטון  -יותר חיוכים ותחושה של מדע זה כיף ,שימוש
במילים מגניב ,וואו ,איזה יופי ,תראו משהו מדהים/מגניב וכולי.
ח.

המלצות פדגוגיות:
 .iנראה לי שיש מקום להרחיב את הסרטים אותם מעט .יש להראות תחילה
את החומרים הלוקחים חלק בניסוי ,המכשירים הנדרשים לביצועו ואז
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להדגים את מהלכו ,שלב אחר שלב ,באופן הדרגתי .הדבר מיושם ,אך
הרחבה בעזרת הסבר מקיף מעט יותר תוכל לסייע.
 .iiיש לדייק יותר במונחים לדוגמה בהסבר עם כוס המים המכוסים במגבת
נייר לחה שהמים לא נשפכים הוא אומר" :הנייר אטום ולכן המים לא
נשפכים" ומוסיף שהלחץ של האוויר מונע את מעבר המים .הנייר איננו
אטום הוא מחורר אך החורים קטנים ומולקולות המים נאחזות בחורים
בגלל הקרום שהיא תכונה של המים ועל כן לא נשפכים.
 .iiiבניסוי עם הצבעים הפלורסנטיים מראים שמערבבים את הטושים במים
אך לא אומרים זאת במפורש זה חסר .גם משפט על אור אולטרא סגול
יכול להבהיר יותר או לקשר לניסוי עם הסבר על אולטרא סגול.
 .ivהסרט נפתח בהסבר מה נעשה היום .אולי עדיף במקום לעשות מעין שיח
עם הילד? למשל :איך לדעתך אפשר להשתמש בקשיות כדי לרוקן מים
מכוס? בואו נראה יחד!
 .vההסבר המסכם צריך להיות קצר ולעניין .כדאי להוסיף אנימציה על
הסרטון שתעזור למציג להראות על מה בדיוק הוא מצביע במהלך ההסבר.

 .2ריכוז המלצות מתוך דברי המבוגרים והילדים:
א.

להשקיע יותר בבהירות הקול ,בדיבור איטי ובנוסחים בדוקים וברורים.

ב.

הרוב מעדיפים  -ניסוי איטי והסבר בהמשך ,בודדים חושבים הפוך.

ג.

למצוא דרך לשלב הסברים בסרט בלי שהילדים יברחו לקראת הסוף.

ד.

לנסות מודלים של הסברים :בלון הפנייה ,כתוביות בסרטים שבהם אין

ה.

הוספת תפריט  -הסבר בצהוב על הציוד ועל ההרחבות

ו.

ביחס לסרטונים שמיועדים לבתי הספר :שילוב הנחיות למורה ,יצירת רצף לימודי,
הצעות לקיומם של דיונים – בראיון קבוצתי שאנו ערכנו התקיים דיון על כיבוי
מדורה ,דיון כיתתי כזה יכול להוות השלמה להפנמה של מסר שיש בסרט.

ז.

סרטונים לדוגמא ברמת קאן אקדמי – שמונה דקות של ידע שנבנה בהדרגה

ח.

לכוון את הילדים ולעודדם לבצע שוב את הניסוי

ט.

חשוב לכוון את הסרט על פי רמות גיל ,הגדולים יותר פחות אהבו סרטים שעוסקים
בבלונים למשל ,אך אהבו סרטים שעוסקים בנושאים מעניינים עבורם כמו פיצוצים
או אש.
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פיתוח סרטים חדשים במסגרת המחקר
שנה ראשונה
בנוסף לחלק המחקרי ,בשנה הראשונה למחקר צולמו  26סירטונים חדשים ,תוך ישום של המסקנות
שהתחילו להתקבל מהמחקר .הניסויים מתפרסמים באתר דוידסון און-ליין וביוטיוב ,כאשר השתדלנו
שקצב הפירסום יעמוד על כאחת לשבועיים ,כך שנוצר רצף פרסומים מלא במשך שנה.
.1

נר "שואב" מים לתוך כוס פורסם בתאריך 9/9/2012

.2

קסם הכנת אוטומטית של שרשרת מגומיה ואטבים פורסם בתאריך 23/9/2012

.3

איך לנפח בלון בתוך בקבוק  2פורסם בתאריך 21/10/2012

.4

הפקת  DNAמתותים בבית פורסם בתאריך 4/11/2012

.5

בנייה של מטוס סילון  -מבלון פורסם בתאריך 18/11/2012

.6

האף של פינוקיו  -אשליה חושית פורסם בתאריך 3/12/2012

.7

איך גורמים לכדור ובלון לרחף באוויר? – כדור ברנולי פורסם בתאריך 17/12/2012

.8

בניית מצנח משקיות ואטב פורסם בתאריך 30/12/2012

.9

ידיים חסרות משקל פורסם בתאריך 13/1/2013

 .10איך לגרום לנר לבעור מתחת למים פורסם בתאריך 27/1/2013
 .11תותח גפרורים פורסם בתאריך 10/2/2013
 .12רובה גומיות )וחוק שימור האנרגיה( פורסם בתאריך 3/3/2013
 .13סביבון אש פורסם בתאריך 14/3/2013
 .14החומר המופלא שבחיתולים פורסם בתאריך 7/4/2013
 .15איך לבנות מדפסת משולבת סורק מנר ומטבע פורסם בתאריך 22/4/2013
 .16הכנת משאבת מים אוטומטית מקשיות מתקפלות פורסם בתאריך 19/5/2013
 .17כוס הפלא שמתרוקנת מעצמה )גביע פיתגורס( פורסם בתאריך 3/6/2013
 .18איך אפשר להפריד תערובת של מלח ופלפל פורסם בתאריך 16/6/2013
 .19ניסוי הסנה הבוער  -איך לגרום לנייר לבעור – בלי שישרף? פורסם בתאריך 30/6/2013
 .20איך לבנות צפצפה מנייר מגולגל? פורסם בתאריך 14/7/2013
 .21איך לגרום לצבעים לזהור בחשכה? פורסם בתאריך 28/7/2013
 .22איך להפוך כוס מים בלי שהמים ישפכו ) ?(2פורסם בתאריך 13/8/2013
 .23סביבון מים ,פלפל וסבון פורסם בתאריך 25/8/2013
 .24כיצד לבנות מד רוח  -שבשבת? פורסם בתאריך 11/9/2013
 .25איך להשמיע קולות של ברווז באמצעות קשית? פורסם בתאריך 23/9/2013
 .26קסם הקלף הביישן 6/10/2015

כמו כן ,בוצע פיילוט של סרט יוטיוב לימודי אינטראקטיבי ,בו הצופים יכולים לקבוע את סוף הסרט .הסרט
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מורכב מ 31-תתי סרטונים.

שנה שנייה

בשנת המחקר השנייה פורסמו  18הסרטים הבאים:
 .1התיון שנדלק ומתחיל לעוף – פורסם בתאריך .24/11/2013
 .2רכבת הרים בתוך בלון – פורסם בתאריך 8/12/2013
 .3כיצד לאזן כף ומזלג על נקודה באוויר? – פורסם בתאריך 22/12/2013
.4

מתי אי אפשר לעמוד על רגל אחת? – פורסם בתאריך 5/1/2014

 .5כיצד לבנות משולש רועם? – פורסם בתאריך 19/1/2014
 .6כיצד לבנות מקשית מטוס מוזר שעף מדהים? – פורסם בתאריך 2/2/2014
 .7איך לגרום לצימוקים לרקוד? – פורסם בתאריך 16/2/2014
 .8מה קורה כשסוכריות מנטוס פוגשות בקולה – פורסם בתאריך 2/3/2014
 .9איך ליצור תמונת פרצוף שמשנה הבעה כל הזמן? – פורסם בתאריך 24/3/2014
 .10איך לצייר ציורים מופלאים על חלב? – פורסם בתאריך 6/4/2014
 .11כיצד לבנות מנוע רקטי? – פורסם בתאריך 27/4/2014
 .12איך לגרום לאצטרובל להיפתח ולהיסגר? – פורסם בתאריך 13/5/2014
 .13כיצד ליצר גבינה )ופלסטיק( מחלב? – פורסם בתאריך 2/6/2014
 .14ניסוי "האצבע המשותקת" – פורסם בתאריך 15/6/2014
 .15כיצד לבנות כדור פורח משקית? – פורסם בתאריך 29/6/2014
 .16תמדדו  -מה זמן התגובה שלכם? – פורסם בתאריך 20/7/2014
 .17ענן בתוך בקבוק – פורסם בתאריך 19/8/2014
 .18איך לבנות מסוק? – פורסם בתאריך 31/8/2014

שנה שלישית
בשנת המחקר השלישית ,צולמו  27סירטונים מדעיים נוספים ,מתוכם ,התפרסמו עד כה:
)כאמור לעיל ,אנו שומרים על קצב פרסום איטי של  1לשבועיים כדי לפרוס את הסרטים שצולמו
לאורך שנה שלימה(
 .1קסם כרוב משנה צבעים )אינדיקטור( – פורסם בתאריך 3/11/2014
 .2קסם האצטון המתמוסס – פורסם בתאריך 16/11/2014
 .3איך להפוך עצמות לגומי? – פורסם בתאריך 30/11/2014
 .4קסם העיגול שמשנה את גודלו – פורסם בתאריך 14/12/2014
 .5איך לקשור קשר על ידי גזירה במספריים? – פורסם בתאריך 29/12/2014
26

 .6איך להפוך פחית פתוחה בלי שהיא תישפך? ) – (3פורסם בתאריך 11/1/2015
 .7סוכריית המרשמלו המתנפח – פורסם בתאריך 25/1/2015
 .8ניסוי בקבוק המים הנמעך מעצמו – פורסם בתאריך 8/2/2015
 .9קסם וחידת הקשר בחבל – פורסם בתאריך 22/2/2015
 .10כיצד למדוד נוכחות ויטמין  Cבמזון – פורסם בתאריך 8/3/2015
 .11איך ליצר נייר ממוחזר? – פורסם בתאריך 22/3/2015
 .12איך לזקק אלכוהול מתוך יין? – פורסם בתאריך 12/4/2015
 .13מזרקה בתוך בקבוק – פורסם בתאריך 3/5/2015
 .14אש באמצעות סוללה ,קצר והתחשמלות – פורסם בתאריך 17/5/2015
 .15איך להפוך כוס מים בלי שהמים ישפכו? ) – (4פורסם בתאריך 15/6/2015
 .16כיצד להעלות מספרים בריבוע במהירות שיא – פורסם בתאריך 28/6/2016
 .17איך להזיז קשית בעזרת "כוח המחשבה" – פורסם בתאריך 12/7/2015

כמו כן – צולמה סדרה של  7סירטונים העוסקים ב'בישול מולקולרי' ,על פי העקרונות שנלמדו
במסגרת מחקר זה ,הסדרה תעלה בקרוב ליוטיוב ולאתר מכון דוידסון.
סה"כ הופקו במסגרת מענק המחקר  102סירטונים מדעיים.
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נתוני צפייה מעודכנים:
נתוני צפייה מעודכנים לתאריך סוף המחקר )יוני  (2015בסדרה 'מדע בבית' מופיעים להלן
באיורים  14ו) 15-השווה לאיורים  1ו(2-

איור  :15מספר הצפיות בכלל סרטוני הסדרה 'מדע בבית' כפונקציה של הזמן

איור  :16קצב הצפיות החודשי הממוצע בסדרה 'מדע בבית' כפונקציה של הזמן.
ניתן לראות כי מספר הצפיות הכולל כבר עבר את המיליון ,וקצב הצפיות החודשי עדיין נמצא במגמת
עלייה שטרם הגיעה למצוי – וכבר הגיע למעל  50,000-צפיות חודשיות.
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נראה כי בניית הסרטונים במסגרת המחקר הצליחה .הם מעניינים את הקהל למרות שעוסקים בנושא
שלא נמצא בדר"כ בכותרות האקטואליה )מדע(.
יש לציין כי התפלגות הצפיות )כרגיל באינטרנט( מאופיינת בצורה של 'זנב ארוך' כאשר  4הסרטים
הנצפים ביותר מהווים  25%מהצפיות )איור  ,(17ו 75%-מהצפיות מתפלגות על כל שאר הסרטים
שהופקו.

איור  :17הצפיות בסרטוני 'מדע בבית' לפי דירוג פופולאריות הסרטונים.

הוצאות כספיות
להלן דין וחשבון בדבר הוצאות הכספיות לשנת הפרויקט השלישית:
סכום התקציב המקורי בתקופה השלישית הינו

₪ 10,000

העברת יתרה שלא נוצלה מהתקופה שנייה

₪ 54,470

סה"כ תקציב הפעילות בתקופה השלישית

₪ 64,470

פירוט ניצול התקציב בתקופה השלישית
משכורות

₪ 48,840

חומרים ושונות

₪ 10,160

ציוד

₪ 4,170

תקורה

₪ 1,300

סה"כ הניצול

₪ 64,470

29

:להלן דין וחשבון בדבר הוצאות הכספיות למשך כל הפרויקט
ביצוע בפועל

תקציב מקורי

(₪ 100,000  )התקבול בשנה א' היה ע"ס₪ 51,659

₪ 100,000

'שנה א

( ₪ 17,659  ) התקבול בשנה ב' היה₪ 17,659

₪ 23,788

'שנה ב

₪ 64,470

₪ 10,000

'שנה ג

₪ 133,788

₪ 133,788

סה"כ

₪ 117,659

סה"כ תקבולים ששולמו לנו בפועל

₪ 16,129

יתרה כספית שמגיעה לנו
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