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 דברי פתיחהא. 

דודשמשבמקוםדודחשמל?איךנצמצםאתת?נו?אופנייםבמקוםמכונימהיקטיןאתטביעתהרגלהאקולוגיתשל

 ע?יכוליםלהשפי האםאנחנובכלל?ההתחממותהעולמית

העוסקבהכרתהסביבה,הבנתהשינויים ה,המדעי,רבתחומי,בחטיבההעליונמדעיהסביבההואמקצועבחיר

הסביבהבהאנוחיים.בעקבותהשינוייםבאורחלשמורעל הנגרמיםכתוצאהמהתערבותהאדםבסביבהוהצורך

וההתפתחותהטכנולוגית,הופךהנושאהסביבתילרלוונטיוקריטי,עבורכולנו. החייםשלנו,גידולהאוכלוסייה

ביולוגיה, תחומי,הלמידהמשלבתתחומיידערביםומחייבתהבנתמושגיםמתחומיהמדעיםכמו כמקצוערב

באופןהדוקלמתרחשבסביבה ה,בשילובהיבטיםכלכליים,חברתייםואתייםוקשורהכימיה,פיסיקה,מתמטיק

  .המקומיתוהעולמיתבזמןאמת

עיסוקבדילמותעכשוויות,בחקרובלמידהחוץכיתתית,שילובכלאלויאפשרלפתח אילכךהלמידהמשלבת

יותרעבור ךלמידהחווייתיתומשמעותיתואחריותלסביבהאצלהתלמיד,מתוךסקרנות,הנאהואתגר,תו אכפתיות

 .הלומדים

/TochnitLimudihttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva

mChadash/Odot/Odot.htm 

,המחייבתאתתלמידיהחטיבההעליונהמאזתשע"המותאמתתכניתהלימודיםהעלפיוילמדכלהתלמידיםהשנה,

כמפורטבחוזרזהובאתרמפמ"רמדעיהסביבה.

סגרתהוראתמדעיבעקבותשילובהשלהתכניתלמעורבותקהילתיתלתלמידיכתהי',מומלץלשלבאתהתכניתבמ

הסביבהבכללויחידתהסדנההסביבתיתבפרט.

הצעותלשילובתוכלולמצואבאתרמפמ"רמדעיהסביבה

ov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarihttp://cms.education.g

m/HinuchSvivati/meoravut.htm

כמוגםהצעותלתכניותבמסגרתהשכלהכללית,כאשרכלמורהמוזמןלהתאיםאתהתכניםלאופיביה"ס,

התלמידיםוהקהילה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Tochnit

LimudimChadash/HaskalaKlalit.htm



ה,אנימסיימתאתתפקידיכמפמ"רמדעי,אחרישבעשניםבתפקידמפמ"רמדעיהסביבזתשע"לקראתשנת

הסביבה.בתשע"זאמשיךבמזכירותהפדגוגיתכמפמ"רביולוגיה.

תודהעלשיתוףהפעולהבמהלךהשנים,שהוביללהתפתחותהמקצועוהעצמתמדעיהסביבה,החלמההוראה

בראש,והסביבההחינוך,,כאשרהתלמידים"חוקריםסביבה"כלהבבכיתות,ו,היוםיומית,והעשייההסביבתית

.מעייננו

אתתפקידמפמ"רמדעיהסביבהימלאוגב'שרהזאווי,מ"ממפמ"רמדעיהסביבהוד"רשדאדאבופול,מפקחמדעי

זוהזדמנותלהודותלשרה,שדאדוהצוותעלהעזרהבהובלתתחוםהדעת.,יחדעםצוותהמדריכיםהמסורהסביבה

.,בקידוםמדעיהסביבהמיםועלהשקעתםהמרובה,לילותכי

,מלאתאתגריםמבורכת,מוצלחת,שנתלימודיםובשמי,צוותההדרכהשםוועדתהמקצועלמדעיהסביבה,שמם,בב

     .סיפוקושופעתלמידהמשמעותית

 

 !ומוצלחת שנה טובה

איריתשדהד"ר

היוצאתמדעיהסביבהמפמ"ר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/Odot/Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/Odot/Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarim/HinuchSvivati/meoravut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarim/HinuchSvivati/meoravut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/HaskalaKlalit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/HaskalaKlalit.htm
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך
דגוגיתיו"רהמזכירותהפ


Head of  Pedagogical Affairs                                                            رئيس السكرتارية التربوية


 למידה מצמיחה אדם - החממה הפדגוגית

 המזכירות הפדגוגית בחוזר המפמ"ריו"ר אגרת 

 6102סיוון תשע"ו,  יוני 

פדגוגית צועדת צעד נוסף ופותחת "חממה פדגוגית" במסגרת הלמידה המשמעותית, המזכירות ה

  הערכה בבחינות הבגרות.המהווה מרחב לפיתוח רעיונות ויוזמות לגיוון ה

. בחינות הבגרותבורלוונטיות מעורבות,  , ערכים,במסגרת ה"חממה הפדגוגית" ישולבו שאלות חשיבה

להצטרף ליוזמות להציע או יוכלו  מוריםכמו כן, במסגרת החממה, יורחבו התוכניות ממירות הבגרות ו

   כפי שמפורט לעיל.על פי תנאי סף ועמידה בדרישות מחייבות מחליפות בגרות 

 

 להלן הערוצים בחממה הפדגוגית:
 

 .הטמעת פריטי בחינות מקדמי חשיבה ועמ"ר )ערך, מעורבות, רלוונטיות(  בבחינות החיצוניות 

ות תהינה שאלות שהן שאלות חשיבה מסדר גבוה החל משנת הלימודים תשע"ז, ברוב בחינות הבגר

הנוגעות לחיי הלומדים או עוסקות בערכים מתוך תכנית הלימודים של תחום הדעת, בהיקף של 

יורחב היקפן באופן מדוד תוך  –בבחינת הבגרות בהן קיימות שאלות מסוג זה . נקודות 5לפחות 

 6102 אוקטובר/נובמבר דיאלוג עם המורים. דגמים לשאלות אלו יפורסמו בחודשים

 

 תכנית זו משלבת הבחנות בית החובהה היבחנות במקצועות רמימכנית ת -הרחבת תכנית  תמ"ר .

, מטלת ביצוע והצעות PBL)חקר, תלקיט,  55%וחלופה בהערכה הממירה  55%ספרית ב היקף של 

  :נוספות(. מנהלים ומורים המעוניינים להרחיב תכנית זו בבית ספרם יפנו במייל

Mazkirut_Pedagogit@education.gov.il    (.מידע נוסף)ל 

 

  מוגבריםאפשרות למידה בינתחומית  במקצועות התכניות מ -תכניות לימודים ייחודיותהרחבת 

 (. דע נוסףלמישבתי הספר או גופים מוכרים מפתחים בהנחיה ובליווי של המזכירות הפדגוגית.)

 

 בשנים הבאות יורחבו בהדרגה תחומי הדעת שיש להם בחינות מקוונות,  -בחינות בגרות מקוונות

 עתירות מדיה, כולל התאמה ללקויות למידה.

  בשנה הקרובה יפותחו ניסויים בכמה תחומי דעת ללמידה  –תכניות מקוונות מחליפות בגרות

 מקוונת ממירה בגרות.

 יצא קול קורא מפורט המזמין מורים וצוותי בחודשים הקרובים  – דעת יוזמות חדשות של תחומי

המעוניינים הוראה מהשטח לשלוח רעיונות והצעות המתאימות לרוח החממה ויכולתם להשתלב בה.

 יפנו למפמ"ר הרלוונטי לשם התייעצות וקבלת אישור. –להציע חלופות 


עת פריטי בחינות מקדמי חשיבה ועמ"ר שכבר בתחום הדעת שלנו, אנו משתלבים בחממה הפדגוגית בהטמ

משולבות בבחינת הבגרות  במדעי הסביבה, כמו כן מורים שרוצים ליזום במסגרת החממה מוזמנים חלקן 

.לפנות למפמ"ר במסגרת קול קורא שיצא בהמשך השנה

mailto:Mazkirut_Pedagogit@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi/tamar/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TocniyotYichudiot/NewTochnitHanhayot.htm
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תכנית הלימודים  .ג

 תכנית הלימודים המותאמת )החדשה(  1.ג

,המחייבתאתתלמידיהרפורמה)התכניתהחדשה(ילמדועלפיתכנית,זתשע",  בי" -י' ותתלמידי כת

תשע"ה.שנתמהחלכתהי'

באתרמפמ"רמדעיהסביבה,במדורתכניתלימודים.–פרטיהתכנית

-06" היאמדעי הסביבה במקצועהחלוקהביןהערכהחיצוניתלהערכהביתספרית,,רפורמההתכניתב

.אחד חנות חיצוניהיבוע איר מהשנה יש רקהחל". 06

כוללות:דרכיההיבחנות

נושאאחדביחידת,התכניםשליחידות"מושגיםועקרונות"חלקעיוניהכוללאת–הערכה חיצונית  06%

.)עיבודמאמרמדעי(ויחידתמחקרוחקרה"התמחותוהעמקה

תהחקר,היחידותהמעשיותעבוד–יחידתהסדנההסביבתיתויחידתהאקוטופ–הערכה בית ספרית  06%

.שלהערכהביתספריתאחדבדיווחיחידותאלוידווחולאגףהבחינות,במסגרתמדעיהסביבה.



 ( החדשתכנית הה) על פי הרפורמהמבחן   -הערכה חיצונית  2. ג

 600461(הוא:60%)הרפורמההמבחןהחיצוניבתכניתשלסמלהשאלון

.לארבעהפרקיםכמוצגבטבלהלוכשלהתכניתהמותאמתאלוןשה

בטבלהמפורטיםחוקיהמענהלכללהתלמידיםולתלמידיםבעליאישורלמבחןמותאם.

שלוששעות.–משךהבחינה

.064382הבגרותהחיצוניתבחינתשל,זלשנתתשע"מעודכןהמבנההשאלוןלהלן

תלמידיםשהמס'השאלות

מותאמתהזכאותלבחינעם

צריכיםלענות

הערות ניקוד מספר

שאלות

אפיוןהפרק פרק

(21)רגיל  -לללאבחירה,ניקודמלא

תשובותנכונות21

שאלותרבבררתיות 21 30

 ליבה-

א

3 4 30 שאלות6-בחירהמ ב שאלותליבה

(3)רגיל ,מבוססותעלללאבחירה

מאמרמדעי

ג *מחקרוחקר 3 26

יש.שאלות1מבחירה 1

מתוךלנושאאחדלענותע

שלושהנושאים

ד **העמקה 3 14

200  100 27   

המאמר)לפרקג(ושלושתנושאיהעמקה)לפרקד(.בתחילתכלשנהיפורסמו

יתחקלאתוצרתצריכת:הוא,זתשע"שנהזו,המאמראליותתייחסנההשאלותבפרק"מחקרוחקר"ב*

imported-vs-https://sites.google.com/site/onlineesactivities/localמקומיתמולמיובאת

הלשננכוןשפורסמונושאיםשלושההמבאחדשלושה.עלהתלמידלענותעלשאלות–**נושאיההעמקה

./אווירים/רעשוקרינהמתוהעמקההם:,נושאיההתמחוזתשע"השנה,בהייגשלבחינה.

https://sites.google.com/site/onlineesactivities/local-vs-imported
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למורהלבחורבאחד,בחלקשלההתמחותוהעמקה,מדישנהיתאפשרבתכניתהלימודיםהעיונית

הנושאיםתפורסםלשלוששניםעוקבותכךשהמורהיוכללגבשמשלושהנושאיםברמתההעמקה.רשימת

לעצמורצףהוראהתלתשנתי.

תשע"ט תשע"ח תשע"ז שנה

מים ושאיםהנ

רעשוקרינה

 אוויר

רעשוקרינה

אוויר

 אתיקה

אוויר

אתיקה

פסולת

ודוגמהלבחינה,מפורסמיםבאתרמפמ"ר.מבנההבחינההחדשה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Behin

otBagrut/ShelunEyuni/shelonim_11.htm

 הערכה בית ספרית  4.ג

מהציוןהסופי.40%משקלןיהיה–שתיהיחידותחידתאקוטופ.ייחידתסדנהוכוללותיחידותהמעשיותה

(.10%(,ויחידתהסדנה)10%החלוקה:אקוטופ)

.כבעבר,בידיהמורהוהתלמידיםתנושאהאקוטופוהסיוריםבסדנה,נשארתבחיר



ניתןלבצעאתהסיוריםכבעבראולהמיראתאחד:החלמתשע"והורחבההבחירהביחידתהסדנה:

ובהקשרב"אתרסביבתי"שישלוהשפעהישירהועקיפהעלהסביבה/איכותחיינהסיוריםבביקור

הסביבתי,כגוןמפעל,מכוןלטיהורשפכים,מכוןמחקרבנושאיסביבהוכדומה.

בחירתבתיהגידולוהסיורבהם,בחירתאופןההכנהלקראתהסיור,הדגשיםבמהלךהסיורואופןסיכום

גםהםבידיהמורה.אופןהביצועושילובובהוראההשוטפת–הסיור,עשייהסביבתית

 .21.22.26יוםד'רתכניתהסדנהישלהגישלמדריךלמדעיהסביבהשלביה"סעדבקשהלאישו



(10%יח"ל)2עבודתחקרבהיקףשלשל:יחידתהאקוטופב

הכולל:ביצועחקר,כתיבתעבודהוהצגתהעבודהבאחתהחלופותחקרסביבתימהיא  האקוטופיחידת 

.ותוההמלצותלבחירתהתלמידאוהמורה,המופיעותבמסמךההנחי



והשקעהלימודמתוךסקרנות,הנאה,אתגר.בחירהזומזמנתע"יהתלמידיםנעשיתבחירתנושאיהחקר

חשובלשמורעלרמת,פנימיתועלהמורהלעודדולטפחמרכיביםאלוגםבכתהוגםבמהלךעבודתהחקר

תהיהראויהלעבודתחקר.מידתההעמקההעבודהוש

(.עדשלושהבקבוצהולהנחותאתהתלמידיםלשתףפעולהולעבודבקבוצות)ישלעודדעבודתצוות

במהלךעבודתהחקר.עשייהסביבתיתניתןלשלב

וכתיבתהעבודה.הנחיות מעודכנות לביצוע עבודת החקרתתשע"הבאתרמפמ"רפורסמובשנ

דתהחקר,בדרךשלאבמידהשהמורהרוצהלבחוןאתתלמידיועלעבו.נחיותבאתרהישלעבודעלפיה

הוצגהבמסמךההנחיותוההמלצות,המורהישלחאתההצעהלמדריךויבקשמהמדריךאישורלהצעתו.

קבלתאישורלנושאיהאקוטופ:

ותהדוארהאלקטרונילמדריךלמדעיסביבההאחראיעלעעלרכזמדעיהסביבהבביה"סלשלוחבאמצ

בבתיספרשמלמדאתהמקצועמורהאחד,המורהאחראיעל)טופסריכוזהצעותאקוטופ,כיתתיביה"ס,

  11.11.2610  עדמילויושליחתהטופס(

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/ShelunEyuni/shelonim_11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/ShelunEyuni/shelonim_11.htm
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.העבודהולאישורהפיקוחעודבטרםתחילתלחושורהצעתאקוטופולשיישלהקפידעלמלויטופסלא

.ישנהחשיבותלאישורזהמבחינהבטיחותיתלביצוע

תחומיבשניהלהיבחןעלאותהעבודמדעיהסביבה.איןבתכניתהלימודיםעבודתהאקוטופהיאחלקמ

,מדעיהסביבהוגיאוגרפיהחקלאותלדוגמאמדעיהסביבהוביולוגיה,מדעיהסביבהומדעיה,שוניםדעת

.וכד'

שימולב,

.הפיקוחלאישובץבוחןעלידיעקבהשינוייםבתכניתהלימודים

עלמנתלהעריךאתשליטתהתלמיד,וכתיבתהעבודהיצועהחקרעלבפותנוסדרכיהערכהלמורה

בחינהבע"פע"יעמית,הצגתעבודותהחקרלקהילה)דוגמתהוריםו/או:בתכניםותהליךהחקרשביצע

כפיהמפורטבמסמךהנחיותוהמלצות.-עמיתים(,הכנתכרזותוכדומה

בקישור:פרטיםלגביאופןהערכה,פורסמובאתרבמסמךההנחיותוההמלצותלהערכהביתספרית,

t_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudihttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkiru

mChadash/

רעיונותלחלופותבהערכתהצגתהתלמידאתעבודתהחקרשביצעוהקריטריוניםמגווןיםבמסמךמוצע

לדיווחלהערכהביתספרית.

600264סמלהשאלוןלהערכהביתספריתהינו:

טופס כזת, בוצורה מרהבחינות, בלאגף ם את הציונייש להעביר בסיום ביצוע שתי היחידות והערכתן, 

בהתאם לקריטריונים המופיעים במסמך ההמלצות   טופס שיפורסם ע"י אגף הבחינות(,כל )או ב 8166

–וההנחיות להערכה בית ספרית

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudi

mChadash/


כחלקמלמידהכולתלשפרו/אולתקןאתעבודתוואתהיהתארגנותהלמידהכדילאפשרלתלמידאת

י"ב.סוףכיתהבלאגףהבחינותהציוניםמומלץלהעביראתהטופס ,משמעותית

וכןאתטופסקרהלב-ותלקיטשלהסדנההסביבתיתתהאקוטופוסעותקשלעבוד"ישלשמורבביה

צעבדיקהובת.,עדשנהלאחרהגשתהציונים,עבורכלתלמידותלמידהציוניםכפישנכתבעלידיהמורה

.,בכלשנהבמספרבתיספרעלהערכההביתספריתהאקוטופ,מדגמית



הוראהלצותלמתכנניםרצףהמ

לשלבאתהסדנההסביבתיתבהוראההשוטפתשלהתכניםהעיונייםהנלמדיםבכתה,במהלך .2

 שלוש.–שנתיים

לשלבאתיחידתהסדנהבתכניתהמעורבותהקהילתית,המחייבתעשייה,במהלךהלימודים .1

בחטיבההעליונה.

טופבכתהי"ב,לאחרשהתלמידיםלהתחילבגיבושהצעותלחקרבכתהי"אולסייםאתהאקו .3

רכשוידעומיומנויותשיאפשרולהםלהגיעלתוצרמשמעותי.

התלמידיםיבחנובכתהי"א,יש.במידהשניתןלהיבחןבבחינההחיצוניתבכתהי"אאובכתהי"ב .4

לוודאשהתלמידיםיקבלואתמספרהשעותהמתאיםלהגשתםלבחינהבהיקףזה.

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/
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 בקרה

העבודההמעשיתבקרהעלביצועהשלתהליךשליבצעגםהשנהמדעיהסביבהיקוחעלהוראתהפ

תנפוצות,לשמורעללאתרקשייתלמידיםבעבודהושגיאו.זאתכדיהכתובותבאמצעותבדיקתהעבודות

ברמתביצועהעבודותואיכותן.אחידות

בדףההערכההמרכיביםפובעקבותהממצאיםשעלובשניםקודמות,שונומעטההנחיותלביצועהאקוטו

,כדילשפראתתהליכיוהתקיימוההשתלמויותבנושאחקרלעבודתאקוטופוכןהתווסףתדרוךמורים

ההוראהוהערכהכאחד.

.לחשיבותהנושאימשיךתהליךהבקרהשב

בהזדמנותזו,אנומודיםלבוחניםולמוריםשמסרולנואתהמידעהחשובלצורךקיוםהבקרה.


.נשאר כבעבר למורה המנחה אקוטופגמול 


בחינות הבגרות החיצונית  ם שלמעריכימאגר הלהצטרפות 

ניסיוןהגשהילהיותבעלהעריךבחינותבגרות,צריכיםהצטרףלמאגרהמעריכיםולמוריםהמעונייניםל

ח,מעורביםבקהילתהמוריםלמדעיהסביבה)להשתתףבהשתלמויות,לשלוהעיוניתתהבגרותלבחינ

,שלאגףהבחינותאתהטפסיםהנדרשיםעלפיההנחיותבמועדחומריהוראהלאתרוכדומה(ולמלא

http://experts.education.gov.il/Account/Register.באתרהמרב"ד



  

 דה על פי השאלונים במדעי הסביבה   למי עם לקותהנחיות לבחינות לתלמידים  0.ג
 

ל"התאמותלוועדה המחוזיתהגשתבקשהבצירוףהמסמכיםהמתאימיםהספראחראיתל-הנהלתבית

 מנכ"ללחוזר םואקסטרנים"בהתאםילמידהאינטרניעםלקותבדרכיההיבחנותלנבחנים

נהליםעדכניהמפורסםמדישנה,תיקוניהחוזרוחוזר2664דצמבר ב 1כסלו תשס"ד, ו' )ב(, 0ד'/"סתש

ביתספריתוועדותהתאמהמחוזיותהןעדתהתאמותוע"יאגףלקויותלמידהוהפרעותקשב,שפ"י.

הדיוןבוועדות.למידה,היבחנותבדרךשונהמבחינתהבגרותהרגילהלקותעםלאשרלתלמידהסמכות

נעשהבהתאםלסוגההתאמההמבושרת.

ינט."כניבאתרשפניתןלעייןבחוזרהעד

זכאותלבחינותבגרותמותאמות,שהתחילולימודיהםבתשע"הוייבחנובאירועעםהנחיותלתלמידים

מופיעותבאתרהמפמ"רבחינותעיוניותבע"פמידעעל,כן-כמו.1-גסעיףטבלהשבבותבחינהאחד,מוצג

בקישור:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Behin

otBagrut/lekuy_lemida.htm



 

http://experts.education.gov.il/Account/Register
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/lekuy_lemida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/lekuy_lemida.htm
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 . עבודות גמר במדעי הסביבהד

לתלמידאוטונומיהבבחירתנושארלוונטייםבעלימוטיבציה.ביצועעבודתגמרהואזכותלתלמידיםסקרנ

שילובלחייו,המענייןאותו.ביצועהעבודהמאפשרלתלמידלהביאלידיביטויכישוריםייחודייםלו,תוך

עבודהעצמיתושותפותעםהמורהוהמנחההמלוויםאתהתהליךמתחילתוועדסופו.

דיםמדעיסביבהוגםתלמידיםשלאלומדיםאתהמקצוע.יכוליםלבצעאתהעבודהתלמידיםהלומ

הגמרבמדעיהסביבההיאעבודהמחקרית,שאותהמכיןתלמידהמבקשלהרחיבולהעמיקאתעבודת

ידיעותיובתחוםמדעיזהולהתנסותבתהליכיהמחקרהאופיינייםלו.

בצעבמעבדהאובשדה(הבאכעבודהמחקרית,לעבודתהגמרמרכיבניסוייאותצפיתי)היכוליםלהת

לבחוןאתההשערותהנגזרותמהבעיהאותהמבקשיםלבדוקבאמצעותהמחקרוהעבודה.

במחקרבתחוםזהמושםדגשעלנקודתהראיההכוללתועלהקשרשביןהממצאיםוהשלכותיהםלבין

היבטיםסביבתיים.

עבודותגמר.–פרטיםבאתרמפמ"רמדעיהסביבה,מדורבגרויות

יישלחלמוריםויפורסםבאתרשונות.מידעלגביתחרויותתשע"זתיועבודותמצטיינותניתןלהגישלתחרו

.למוריםבדיווראישי

 

 . חומרי עזרה

עבודותהחקרולהוראההשוטפתבכתה,כגוןלספרותמקצועיתמומלץלהיעזרבבנוסףלספריהלימוד

/http://www.magazine.isees.org.il וסביבה,כתבעתלמדעולמדיניותאקולוגיה -

 מדעיהסביבהמוריביולוגיהוהעלוןמורי -
ation.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarim/Noseihttp://cms.educ

m/KitviEt.htm 
ערבית:בבעבריתו,חוברותהסדנההסביבתית -

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/

Sadna/HomriEzer.htm 



 השתלמויות. ו

מידעמפורטלגביהשתלמויותתשע"זיפורסםבמהלךהקיץבאתרמפמ"רויישלחבדיוורישירלמורים

ביבה.הרשומיםברשימתהתפוצהשלמדעיהס

שעות60,דושנתי.הקורסהואקורסקורס מורים מובילים למדעי הסביבהמחזורנוסףשלהשנהייפתח

מוריםמוביליםהםמוריםמנהיגיםהמסוגליםליזוםולהובילשינויים,לקדםמוריםולהוותבכלשנה.

"ראשחץ"להטמעתחידושיםבשטח.

בותבתפקידיהדרכהוהנחייתהשתלמויות.למוריםשישתתפובקורסיהיהיתרוןבהשתל

שנותהוראהלפחות,שהגישולבגרות1ההשתלמותמיועדתלמוריםמוביליםמכלהארץ,בעליוותקשל

במדעיהסביבהשלושפעמים)ויותר(.יתרוןלבעליעשייהסביבתיתמוכחתומעורבותבקהילתהמורים

 בחומרים,פעילויותסביבתיותועוד(,למדעיהסביבה)עשייהסביבתיתבביה"ס,שיתוף

ההשתלמותמשלבתסיוריםלהעשרהועבודהסדנאית

לפנותלמדריכותמדעיהסביבה,גב'סאמיהמוזמניםלהשתלבבקורסמוריםמוביליםמעונייניםהמורים

 אבוחיטו/אוגב'סיגלרייכר.
 



http://www.magazine.isees.org.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarim/Noseim/KitviEt.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarim/Noseim/KitviEt.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/Sadna/HomriEzer.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/Sadna/HomriEzer.htm
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 , פעילויות חינוכיות ותחרויותכנסים ארציים. ז

משרדיממשלהוארגוניםקיימומספרכנסיםארציים,פעילויותחינוכיותותחרויותבשיתוףגםהשנהית

.ובדיוורישירלמוריםמפמ"רבאתרבהמשךהודעותמעודכנותבנושאהכנסיםיפורסמושונים.

 חוקרים סביבה""

  כמידישנהאנומקיימיםתחרותלעבודותחקרמצטיינות

 ,*שימו לב

 .26.2.17וט עד הגשת העבודות לשיפ

 לתלמידים ולמורים כאחד.ההשתתפות היא חוויה  :תארגנו בהתאםאנא ה

בקישורים:דוגמאותלעבודותולאווירה

s.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasihttp://cm

m/ChokrimSvivaTashav/chokrim5.htm

יערךבתחילתאפריל,בביתברל.כנס החינוך הסביבתי

בחופשתהפסחוחופשתהאביב,המשותפתלכל4.4.21יערךהשנהבכנס המורים למדעי הסביבה

המגזרים.



 סות במדעי הסביבה. מכח

מגמתמדעיהסביבההיאאחתהמגמותהמזכותאתביתהספרבהחזרשכרלימודמוגבר.

הספרואינןמקיפותאתכלהתלמידיםהלומדיםמדעיהסביבה-המכסותאינןמקיפותעדייןאתכלבתי

הספרשזכובמכסות.-באותםבתי

בהסתמךעלדיווחמנהלביתהספרעלמספרהשינוייםבמכסותנעשיםלקראתשנתהלימודיםהבאה

התלמידיםלומדיםאתהמקצועבכיתותהשונותבביתהספרומימושהמכסותשניתנולביתהספרבשנה

.המכסותאינןכוללותתלמידימב"ר,אומסלוליםדומיםהקודמת.

זיתשתערךכדילקבלמכסות,עלמורהאחדלפחות,מצוותמדעיהסביבה,להשתתףבהשתלמותהמחו

השתלמות,תבוטלנהלולאישלחמורהלמדעיסביבהכנציגביה"סוהשנה.לביתספרשקבלמכסותבתשע"

המכסות.

קבלתמכסותתלויהגםבמידתהמעורבותשלצוותהמוריםלמדעיהסביבהבפעילויות/השתלמויות/ימי

יםהלומדאתהמקצועמכללהעיוןהמאורגניםע"יהפיקוחלמורים,הישגיהתלמידים,מספרהתלמיד

שמירהעלטוהרהבחינות,הימנעותמפעריםביןציוניהמתכונתלציוניהבגרותוכדומה.,תלמידיהשכבה

.עדיפותלבתיספרהמתחיליםללמדאתהמקצוע

ביתספרשאינוכלולבמכסותאושקיבלפחותמכסותממספרהתלמידיםהלומדיםבמגמהועומדבתנאים

.(1026)שנהזו,אוקטובר,עדסוףד"רשדאדאבופוללהמוזמןלפנותלהמוזכריםמע

יאבדאת,בשנתהלימודיםהנוכחית6102רנובמבעדסוף,ביתספרשלאינצלאתהמכסותשניתנולו

זכותולמכסותוהמכסותתעבורנהלבתיספראחריםהמחכיםלתורם.



-ז , שנת הלימודים התשע"העליונה בחטיבה "מדעי הסביבה"יקוח . צוות ההדרכה והפט

לקראתפתיחתשנתהלימודים.באתריפורסם

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/ChokrimSvivaTashav/chokrim5.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/ChokrimSvivaTashav/chokrim5.htm
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 . טפסים ומידעי

,במדורטפסיםכלהטפסיםמצוייםבאתרהמפמ"רלמדעיהסביבה

education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Tfasimhttp://cms./

באתרתמצאומידעלגביתוכניתהלימודים,רשימתחומרילמידהוהעשרה,טפסיםובהמשךגםחומרי

למידה"ממוריםלמורים"ועוד.

ר.פרטיהתקשרותעםצוותהפיקוחעלמדעיהסביבהמפורטיםגםהםבאת

רצוילהיכנסלאתרוללוחהמודעותלפחותפעםבשבוע.



:ז"תשעבשנתישלמלאםהמצוייםבאתרמפמ"רמדעיהסביבהוטפסים

שיקבלאתזאתכדילמלא"טופספרטימורה"כל מורהעלעםתחילתשנתהלימודים, .2

 עדכוניםוהודעותבאופןשוטף.

 ביבתיתלאישורהסדנההססטופ .1

 והערכההביתספריתטופסבקשהלאישורהצעותהאקוטופ .3

.טפסיםנוספיםיפורסמומעתלעת,באחריותהמוריםלעקובאחריהפרסומים .4

בעבורהזמנתהשאלוניםהשונים.איןבטפסיםאלוכדילהחליףאתההזמנהשעלביה"סלבצע



.באתרהמפמ"רמידענוסףמצוי-לסיכום

המוריםבכלעתוכןלקחתחלקפעילדריכיםשיעמדולרשותבעזרתהמבעזרתהאתרוחשובלהתעדכן

שייהסביבתית.בקהילתהמוריםלמדעיהסביבה,במסגרתהשתלמויות,מפגשים,האתרוע



שנהטובה



ד"ראיריתשדהשרהזאווי

היוצאתמפמ"רמדעיהסביבהמדעיהסביבהמ"ממפמ"ר



העתקים:

יו"רהמזכירותהפדגוגית,משרדהחינוך–ד"רמשהוינשטוק-

,משרדהחינוךמנהלהמינהלהפדגוגי–מראריאללוי-

אגףא'פיתוחפדגוגימזה"פומנהלתהיו"רסגנית–גב'דליהפניג-

מנהלתהאגףלחינוךעליסודי–גב'דסיבארי-

המזכירותהפדגוגיתמנהלתאגףמדעים,–ד"רחנהפרל-

המזכירותהפדגוגית,למורקשת,מנהלתאגףהמדעיםגיד"ר-

מנהלאגףהבחינות–מרדוידגל-

הממונהעלהחינוךבמגזרהערבימנהלאגףא,–מרעבדאללהח'טיב-

הדרוזיוהצ'רקסיבמגזרהממונהעלהחינוך–איהחיראדיןגב'-

ךבמגזרהבדואיממונהחינו-מוחמדאלהיבד"ר-

עלהמדעיםבמגזרהערבימפקח–ד"רחוסאםדיאב-

בתחוםלקויותלמידה.בהיבחנותממונהעלאבחוןוהתאמות–טלדןגב'לילי-

מנהליהמחוזות-

 למדעיהסביבהצוותההדרכהוהפיקוח-

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Tfasim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/HodaotHamafmar/Hodaot.htm

