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 א. דברי פתיחה

העוסק בהכרת  תחומי, בחטיבה העליונה,בין -מדעימדעי הסביבה הוא מקצוע בחירה 

לשמור על  הסביבה, הבנת השינויים הנגרמים כתוצאה מהתערבות האדם בסביבה והצורך

וההתפתחות  הסביבה בה אנו חיים. בעקבות השינויים באורח החיים שלנו, גידול האוכלוסייה

 תחומי ביןעבור כולנו. כמקצוע בעל חשיבות מכרעת להטכנולוגית, הופך הנושא הסביבתי 

מושגים הבנה של משלבת תחומי ידע רבים ומחייבת למידת מדעי הסביבה , ורב תחומי

היבטים כלכליים, והבנה של ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, מתמטיקה,  מתחומי המדעים כמו

 .למתרחש בסביבה המקומית והעולמית בזמן אמתבהקשר הדוק חברתיים ואתיים 

בחקר ובלמידה חוץ כיתתית, עיסוק בדילמות עכשוויות,  משלבת למידת המקצועאי לכך 

פיתוח אוריינות סביבתית שמטרתה בצד פיתוח פליאה, סקרנות הנאה ואתגר גם הגברת 

ראו  ים.ואחריות לסביבה אצל התלמידמעורבות אישית הכוללת אימוץ אורח חיים מקיים ו

 .אודות מדעי הסביבה באתר המפמ"ר

שגרת הלמידה פנים  , שנה של אי וודאות ביחס לרצף הלמידה.בפתח שנת הלימודים תשפ"א

עקב מגפת הקורונה, ומתוך הניסיון שנצבר בשנת צפויה להשתבש ינוך אל פנים במוסדות הח

הלימודים תש"ף בלמידה בזמן הקורונה התברר שהמציאות מחייבת  היערכות וחישוב מסלול 

 מחדש.

אנו  נערכים ללמידה היברידית שמשלבת תהליכי למידה שונים. מפגשים פנים אל פנים 

ידע ומפגשים להבניית ופיות, מפגשים סינכרוניים שמאפשרים פיתוח מיומנויות רגשיות ושית

מיומנויות של לומד עצמאי. ועל כן כולנו נדרשים להמשיך להיות שמזמנים פיתוח אסינכרוניים 

להציע לתלמידים אפשרויות בחירה מתוך מגוון ו יצירתיים בתהליכי הלמידה שנקיים

 אסטרטגיות למידה.

מוגשות בחוזר זה  ולמידה מרחוק,נים אל פנים כדי להיערך לעבודה היברידית של למידה פ

ושינויים שידרשו  מיקוד בתוכנית הלימודים הלוקחות בחשבון  לחומרי למידה הצעות 

 ידה מרחוק.בהתאם למציאות המשתנה מעברים מלמידה פנים אל פנים ללמ

כנית במדעי הסביבה, תהליכי הלמידה ישלבו מיומנויות חקר בכל ומתוך הנחות היסוד של הת

 ת.הנושאים ובכל הרמו

ידע מיומנויות וערכים כמטרה חשובה של  לשילוב שלמדיניות לאחרונה גובשה במשרד 

חשיבה  החינוך. בין המיומנויות נמצאות מיומנויות קוגניטיביות כמו אוריינות מדעית,

  ביקורתית וחשיבה יצירתית ומיומנויות בתחום הרגשי והחברתי.

יכולת לעשות שימוש בידע, מושגים ורעיונות מדעיים על מנת "הוגדרה כ אוריינות מדעית 

לתאר ולהסביר תופעות, לזהות שאלות לחקירה מדעית, להסיק מסקנות מבוססות ראיות 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/Odot/Odot.htm
https://pop.education.gov.il/online-learning/
https://pop.education.gov.il/online-learning/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarim/?wbc_purpose=bas
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarim/?wbc_purpose=bas
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/mikod2021.htm?wbc_purpose=bas
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/mikod2021.htm?wbc_purpose=bas
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בהיבטים לימודיים חברתיים ואישיים, מתוך ולהשתמש בנתונים אובייקטיביים וידע מדעי 

יכולת זו מובילה לגיבוש זהות מדעית הבנת הרלוונטיות והנחיצות של המדע לחיי היום. 

 ."ומאפשרת אקטיביות בחתירה לצדק חברתי וסביבתי

התמצאות מדעית )מהות המדע והידע על התהליך המדעי( ;  (1האוריינות המדעית כוללת )

פרשנות מדעית של  (4) -תכנון ביצוע והערכה של מחקר ו  (3של תופעות ) הסבר מדעי (2)

היא אחת המטרות של החינוך הסביבתי שמחייב  אוריינות מדעיתפיתוח   נתונים וראיות.

שימוש מושכל בידע ובאסטרטגיות חשיבה מתאימים בתהליכים של פתרון בעיות וקבלת 

בשנת הלימודים תשפ"א יינתן דגש ליישום ולהטמעה של אוריינות מדעית וחשיבה החלטות 

  מדעית לפי מדיניות "דמות הבוגר" בהוראה.

 

"מבוא שניתן ללמוד במסגרת  מהתחומיםכאחד בשנת תש"פ  הוכרהסביבה  מדעי 

  שעות שבועיות, במשך שנה אחת. 3בהיקף של  למדעים",

 ל"שנה לבוגרי הזכאות בחוקתזכאות לתעודת בגרות מותנית בלימוד "מבוא למדעים" כמפורט 

נושא תתמקד בתכנית הלימודים המוצעת במסגרת זו ואילך, באתר המינהל הפדגוגי.  ז"תשע

באתר  כנית לימודים ותתופיע  במדור . יחידות הוראה שפותחו בנושא זה 'משבר האקלים'

יחידות ההוראה מנגישות את נושא משבר האקלים לתלמידי  הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה.

כיתות י. התלמידים יחשפו לתופעות השונות הממחישות את משבר האקלים, יכירו את 

המחלוקת סביב פרשנות הנתונים המדעיים והקשר בין פעילות האדם לשינויי אקלים ויעסקו 

ום מודעות ציבורית שבתחום השפעתם האישית ויפעלו לקידבפתרונות למשבר האקלים 

  פרטים בהמשך בסעיף תכנית הלימודים.ראו בנושא. 

ליצור קשר עם המדריך על מנת קבל  חייביםמורים המלמדים מבוא למדעים במדעי הסביבה 

 תמיכה מתאימה.

במסגרת הלמידה המשמעותית ופיתוח "החממה הפדגוגית" המהווה מרחב לפיתוח רעיונות 

, הורחבו התוכניות ממירות הבגרות ומורים יוכלו בבחינות הבגרותהערכה ויוזמות לגיוון ה

להציע או להצטרף ליוזמות מחליפות בגרות על פי תנאי סף ועמידה בדרישות מחייבות כפי 

 :  להלןשמפורט 

 
הערכה. התוכנית מותאמת בכנית חינוכית המקדמת חלופות ות כנית חלוצי הערכה ות

 .לצורכיהם השונים של בתי הספר

הצטרפות ואישור התוכנית הבית ספרית, מותנית בעמידה בתנאי הסף המנהליים 

תחום  ממונהובאישור פדגוגי של  )הכרה, שק"ד, ציונים( האגף לחינוך על יסודי שקבע

 .גב' סאמיה אבו חיט)מפמ"ר(  הדעת

 כאן ראו –כניות. לקריאת הנוהל ויצונית של התל נוהל חדש להערכה חח ףבשנה"ל תש"

https://edu.gov.il/mazhap/science/pedagogy/Pages/ict-literacy.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/science/pedagogy/Pages/ict-literacy.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/CompositionOfCertificate.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/mavo+lamadaim.htm?wbc_purpose=bas
mailto:samiaab@education.gov.il
mailto:samiaab@education.gov.il
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/nohal_halutsey_haaracha_vetamar.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/nohal_halutsey_haaracha_vetamar.pdf
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שרוצים מורים . כנית חלוצי הערכהותבבתחום הדעת שלנו, אנו משתלבים בחממה הפדגוגית 

 ליזום במסגרת החממה מוזמנים לפנות למפמ"ר במסגרת קול קורא שיצא בהמשך השנה.

 

 כניות לימודים לעובדי הוראהותיק ת

כניות הלימודים בכל ומציג את כלל תהכלי מקוון  כניות לימודים לעובדי הוראה הואותיק ת

התהליך הלימודי תחומי הדעת, בכל שכבות גיל ובכל המגזרים. הוא מאפשר לתכנן את 

  והחינוכי ביעילות מרבית תוך כדי יצירת קשרים בין ידע, מיומנויות וערכים.

 כניות לימודים כולל את:ותיק ת

  הנדרש על פי תכנית הלימודים. הידע .1

  המרכזיות בכל תחום דעת )קוגניטיביות, תוך אישיות ובין אישיות(.  המיומנויות .2

 הדעת השונים.המרכזיים בתחומי   הערכים .3

בנוסף, התיק כולל מגוון חומרי למידה, יחידות הוראה, סרטונים וכלי הערכה ומעודד ליזום, 

 ליצור ולגוון את אופני הלמידה תוך כדי שימוש בכלים עכשוויים ברוח הלמידה המשמעותית.

התיק מהווה חלק ממהלך אסטרטגי לאומי רחב היקף, אשר נועד להתאים את הלמידה 

 .21-מאה הלאתגרי ה

 כניות לימודיםוקישור לתיק ת

 

מועדי . עם המפמ"רשל המורים מפגשי היערכות נקיים במהלך חודש אוגוסט  תש"ף 

מיקוד הלמידה במפגשים נציג את . המפגשים יפורסמו באתר המפמ"ר וישלחו למורים

המתוכננת לתשפ"א, את חומרי ההוראה המותאמים ללמידה היברידית בתוכנית הלימודים 

 ..(1)ראו פירוט בסעיף ג. ואת מגוון ההשתלמויות

 

  והערכות שאלונים ,ת הלימודיםוכניוב. ת

 . מבוא למדעי הסביבה1ב.

העליונה מחויבים  כלל תלמידי החטיבה 064-183שאלון  –"מבוא למדעי הסביבה "  .1.1ב.

יח"ל( הנקרא: "מבוא למדעים". תלמידים  1-ש"ש )שווה ערך ל 3בלימוד מקצוע מדעי בהיקף 

באתר כנית שתפורסם ושיבחרו ללמוד במסגרת זו את "מבוא למדעי הסביבה" ילמדו על פי הת

 . דיווח הציונים למשרד החינוך יהיה בהתאם064-183בשאלון וידווחו  ,מפמ"ר מדעי הסביבה

 לכללים שפורסמו לבתי הספר על ידי אגף הבחינות.

השעות הנלמדות במסגרת ה"מבוא למדעי הסביבה" אינן נכללות במניין  90-חשוב להדגיש ש

 יח"ל. 5-השעות של לימודי מגמת מדעי הסביבה ל

  064-182שאלון  –"מבוא למדעי הסביבה " . 1.2ב.

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
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ה בציון שנתי ואינם יכולים לדווח ציון מיועד רק לבתי ספר שאין להם הכר 064-182שאלון 

 . ולנבחני משנה המעוניינים לשפר את הציון הקודם שבו נבחנו בהיותם תלמידים בביה"ס פנימי

 

 יח"ל  5  במדעי הסביבה כנית הלימודים המותאמתות  2ב.

 ,  ילמדו על פי תכנית הרפורמה.תשפ"אי"ב ,  -תלמידי כתות י'

 . כנית לימודיםותבאתר מפמ"ר מדעי הסביבה, במדור  –פרטי התכנית 

מדעי ע כנית הרפורמה, החלוקה בין הערכה חיצונית להערכה בית ספרית, במקצוובת

 .  בכל שנה יש רק אירוע היבחנות חיצוני אחדלהזכירכם, ". 60-40" היאהסביבה 

 דרכי ההיבחנות כוללות: 

חלק עיוני הכולל את התכנים של יחידות "מושגים ועקרונות", נושא  –הערכה חיצונית  60%

 אחד ביחידת ה"התמחות והעמקה" ויחידת מחקר וחקר )עיבוד מאמר מדעי(. 

עבודת החקר,  –יחידת הסדנה הסביבתית ויחידת האקוטופ  –בית ספרית  הערכה 40%

היחידות המעשיות במסגרת מדעי הסביבה. יחידות אלו ידווחו לאגף הבחינות, בדיווח אחד 

 של הערכה בית ספרית.

 

 שאלוני מדעי הסביבה 

-064 –סמל השאלון הראשי 

580 

 משקל

(%) 

 סוג  סמל שאלון

 ההערכה

 תחיצוני 064-381 60 מדעי הסביבה  

 אקוטופ וסדנה  
 בית ספרית" הערכה"

 פנימית 064-283 40

 

 

 הערכה חיצונית 

  064381( הוא: 60%כנית הרפורמה  )וסמל השאלון של המבחן החיצוני בת

 כנית המותאמת כולל ארבעה פרקים כמוצג בטבלה. והשאלון של הת

 בטבלה מפורטים חוקי המענה לכלל התלמידים ולתלמידים בעלי אישור למבחן מותאם.  

 שלוש שעות. –משך הבחינה 

שנת תשע"ט, של בחינת הבגרות החיצונית שלא השתנה מלהלן מבנה השאלון המעודכן 

064381. 

מס' השאלות  

שהתלמידים עם  

זכאות לבחינה 

מספר  ניקוד הערות

 אלותש

 פרק אפיון הפרק

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/TochnitLimudimChadash/Tal2014.htm
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מותאמת צריכים 

 לענות

ללא בחירה, ניקוד  (17רגיל )

תשובות  15-מלא ל

 .נכונות

שאלות רב  17 30

 ליבה -בררתיות 

 א

 ב שאלות ליבה  4 30 שאלות 6-בחירה מ 3

ללא בחירה,  (3רגיל )

מבוססות על מאמר 

 מדעי

 ג *מחקר וחקר 3 16

שאלות.   5-מבחירה  2

יש לענות על נושא 

אחד מתוך שלושה 

 נושאים

 ד **העמקה 3 24

  סה"כ 27 100  25 

 בתחילת כל שנה יפורסמו המאמר )לפרק ג( ושלושת נושאי העמקה )לפרק ד(.

כנית הלימודים, ובמהלך השנה יקראו התלמידים בעיון מאמרים מדעיים בנושאים שונים מת

ינתחו את התכנים של כל פרק מפרקי המאמר תקציר, מבוא, חומרים ושיטות, תוצאות ודיון 

 .פעילויות מתוקשבותתוך שילוב 

תזונה הוא:  א"פהמאמר אליו תתייחסנה השאלות בפרק "מחקר וחקר" בשנה זו, תש*

השנה עם  .נתונים כמותיים מגידולי הצומח – מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל

, פעילות מתוקשבת המבוססת על המאמרהתאמת החומרים ללמידה היברידית, פותחו 

  תה.ימות שיתופיות בקבוצות ולכלל הככוללת משימות אישיות וכן משי

משלושה הנושאים  באחדשלושה.  על התלמיד לענות על שאלות  –** נושאי ההעמקה 

, נושאי ההתמחות והעמקה הם: א"פהשנה, תששנה בה ייגש לבחינה.  בשפורסמו 

   .פסולת כמשאב/משאב המים  /מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה 

, בחלק של ההתמחות והעמקה, מדי שנה יתאפשר למורה לבחור כנית הלימודים העיוניתובת

שנים עוקבות באחד משלושה נושאים ברמת ההעמקה. רשימת הנושאים תפורסם לשלוש 

 כך שהמורה יוכל לגבש לעצמו רצף הוראה תלת שנתי.

 

 

https://sites.google.com/site/onlineesactivities/
https://sites.google.com/site/onlineesactivities/
http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=804
http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=804
http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=804
https://sites.google.com/site/onlineesactivities/
https://sites.google.com/site/onlineesactivities/
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 גתשפ" בתשפ" א"פתש שנה

 פסולת כמשאב הנושאים

 משאב המים

מערכות 

אקולוגיות ויחסי 

 אדם סביבה 

 משאב המים 

 מערכות אקולוגיות

 ויחסי אדם סביבה 

 רעש וקרינה 

 מערכות אקולוגיות

 ויחסי אדם סביבה 

 רעש וקרינה 

 וניהול סביבתיתכנון 

 

 מבנה הבחינה ובחינה לדוגמא

 

 הערכה בית ספרית

מהציון הסופי.  40% יחד משקלן ש כוללות יחידת סדנה ויחידת אקוטופ היחידות המעשיות

 (. 20%(, ויחידת הסדנה )20%החלוקה: אקוטופ )

 בחירת נושא האקוטופ והסיורים בסדנה, נשארת בידי המורה והתלמידים, כבעבר.

 

סיורים או להמיר את אחד הסיורים בביקור ב"אתר סביבתי"  שני ניתן לבצע יחידת הסדנה: 

ות חיינו בהקשר הסביבתי, כגון מפעל, מכון שיש לו השפעה ישירה ועקיפה על הסביבה/איכ

  סיור וירטואלי. , או לטיהור שפכים, מכון מחקר בנושאי סביבה וכדומה

בחירת בתי הגידול והסיור בהם, בחירת אופן ההכנה לקראת הסיור, הדגשים במהלך הסיור 

בהוראה השוטפת גם הם והשילוב אופן הביצוע  –סביבתית העשייה והואופן סיכום הסיור, 

 בידי המורה.  

השנה הרחבנו את האפשרויות לעשייה סביבתית שכוללת עשייה מהבית כגון השתתפות 

כנית הסדנה יש להגיש ובקשה לאישור תכנית גלוב. וות פרויקטים של מדע אזרחיבמגוון 

 15.11.2020למדריך למדעי הסביבה של ביה"ס עד 

 

 (20%יח"ל ) 1: עבודת חקר בהיקף של של  יחידת האקוטופ

ביצוע חקר, כתיבת עבודה והצגת העבודה מחקר סביבתי הכולל: יחידת האקוטופ היא 

 באחת החלופות לבחירת התלמיד או המורה, המופיעות במסמך ההנחיות וההמלצות.

קישור למכתב לגבי הצורך לקיים מעבודת ומסמך ההנחיות  מעבדות בזמן הקורונה:

 .באתר האגףלהתנהלות במהלך הקורונה נמצא 

 

בחירת נושאי החקר נעשית ע"י התלמידים. בחירה זו מזמנת לימוד מתוך סקרנות, הנאה, 

ההנחיה של במהלך ותה יפנימית ועל המורה לעודד ולטפח מרכיבים אלו בכומוטיבציה אתגר 

  ומידת העמקה  ראויה.חשוב לשמור על רמת העבודה  .עבודת החקר

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/ShelunEyuni/shelonim_11.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarim/hybrideducation.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarim/hybrideducation.htm
https://www.tcss.center/partner-projects
https://www.tcss.center/partner-projects
https://edu.gov.il/mazhap/science/safety-equipping/Pages/safety-in-laboratory.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/science/safety-equipping/Pages/safety-in-laboratory.aspx
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עד ) בקבוצה במהלך העבודה ף פעולהותייש לעודד עבודת צוות ולהנחות את התלמידים לש

 (.שלושה בקבוצה

 ניתן לשלב עשייה סביבתית במהלך עבודת החקר.

  וכתיבת העבודה. ביצוע עבודת החקרלבאתר המקצוע הנחיות יש לעבוד על פי ה

ובלבד  במסמך ההנחיות וההמלצותניתן להעריך את התלמידים בדרך שונה מזו המופיעה 

   ה./וקיבל את אישורו כה/למדריךלהערכה  את ההצעה שהמורה שלח 

 קבלת אישור לנושאי האקוטופ: 

על רכז מדעי הסביבה בביה"ס לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני למדריך למדעי סביבה 

אקוטופ, כיתתי )בבתי ספר שמלמד את המקצוע להאחראי על ביה"ס, טופס ריכוז הצעות 

  15.11.2020עד  מורה אחד, המורה אחראי על מילוי ושליחת הטופס( 

יש להקפיד על מלוי טופס לאישור הצעת אקוטופ ולשולחו לאישור הפיקוח עוד בטרם תחילת 

 העבודה. ישנה חשיבות לאישור זה מבחינה בטיחותית לביצוע.

כנית הלימודים במדעי הסביבה. אין להיבחן על אותה עבודה ומתעבודת האקוטופ היא חלק 

 .מדעי הסביבה וביולוגיה, מדעי הסביבה ומדעי החקלאותלדוגמה: בשני תחומי דעת שונים, 

הורים ו/או לדוגמה בחינה בע"פ ע"י עמית, הצגת עבודות החקר לקהילה ) דרכי הערכה:

  ההנחיות וההמלצות להערכה בית ספריתמפורט במסמך , כעמיתים(, הכנת כרזות וכדומה

 באתר המפמ"ר . ש

  064283סמל השאלון להערכה בית ספרית: 

הציונים לאגף הבחינות, בצורה בסיום ביצוע שתי היחידות והערכתן, יש להעביר את 

)או בכל טופס שיפורסם ע"י אגף הבחינות(, בהתאם לקריטריונים  9588מרוכזת, בטופס 

ההנחיות וההמלצות  – המופיעים במסמך ההמלצות  וההנחיות להערכה בית ספרית

 . להערכה בית ספרית

 

כדי לאפשר לתלמיד את התארגנות הלמידה ואת היכולת לשפר ו/או לתקן את עבודתו כחלק 

 מומלץ להעביר את הטופס הציונים לאגף הבחינות בסוף כיתה י"ב.  מלמידה משמעותית,

לבקרה וכן  -תלקיט של הסדנה הסביבתית יש לשמור בביה"ס  עותק של עבודות האקוטופ ו

את טופס הציונים כפי שנכתב על ידי המורה, עד שנה לאחר הגשת הציונים, עבור כל תלמיד. 

 בתי ספר, בכל שנה. בכמה האקוטופ, של תבוצע בדיקה מדגמית על הערכה הבית ספרית 

 

 המלצות למתכננים רצף הוראה

של התכנים העיוניים הנלמדים בכתה, לשלב את הסדנה הסביבתית בהוראה השוטפת  .1

 שלוש.  –במהלך שנתיים 

כנית המעורבות הקהילתית, המחייבת עשייה, במהלך ולשלב את יחידת הסדנה בת .2

 הלימודים בחטיבה העליונה.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/haaracha40.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/haaracha40.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/haaracha40.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/haaracha40.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/haaracha40.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/haaracha40.htm
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תה י"א ולסיים את האקוטופ בכתה י"ב, לאחר ילהתחיל בגיבוש הצעות לחקר בכ .3

 להם להגיע לתוצר משמעותי.שהתלמידים רכשו ידע ומיומנויות שיאפשרו 

תה י"ב. במידה שהתלמידים יבחנו יתה י"א או בכיניתן להיבחן בבחינה החיצונית בכ .4

תה י"א, יש לוודא שהתלמידים יקבלו את מספר השעות המתאים להגשתם לבחינה יבכ

 .הנדרשבהיקף 

 שעות שבועיות. 1.5גמול למורה המנחה אקוטופ נשאר כבעבר 

 בקרה

מדעי הסביבה יבצע השנה תהליך של בקרה על ביצועה של ההערכה  הפיקוח על הוראת

 הבית ספרית בשתי דרכים:

  באמצעות בדיקה מדגמית של העבודות הכתובות. זאת כדי לאתר קשיי תלמידים

 בעבודה ושגיאות נפוצות, לשמור על אחידות ברמת ביצוע העבודות ואיכותן. 

  שלושה  /)אפשר עד שלוש עבודותבאמצעות שליחת עבודה אחת וסרטון אחד לפחות

 סרטונים( לתחרות חוקרים סביבה, המתקיימת מדי שנה בחודש אפריל. 

 בשל חשיבות הנושא יורחב תהליך הבקרה. 

  

    בעלי התאמות בדרכי ההיבחנותהנחיות לבחינות לתלמידים  .3ב.

 

המחוזית הספר אחראית להגשת בקשה בצירוף המסמכים המתאימים לוועדה -הנהלת בית

ם ואקסטרנים" בהתאם יילנבחנים  עם לקות  למידה אינטרנבחנות ל"התאמות בדרכי ההי

, לתיקוני החוזר ולחוזר 2003בדצמבר  1)ב(, ו' כסלו תשס"ד, 4לחוזר מנכ"ל תשס"ד'/

מדי שנה ע"י אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפ"י. ועדת  המתפרסמיםנהלים עדכני 

התאמות בית ספרית וועדות התאמה  מחוזיות הן הסמכות  לאשר לתלמיד עם לקות למידה, 

היבחנות בדרך שונה מבחינת הבגרות הרגילה. הדיון בוועדות נעשה בהתאם לסוג ההתאמה 

 .המבוקשת

 .שפ"ינטניתן לעיין בחוזר העדכני באתר 

-. כמו2-הנחיות לתלמידים עם זכאות לבחינות בגרות מותאמות, מוצגות בטבלה שבסעיף ג

 . התאמות לליקויי למידהכן, מידע על  בחינות עיוניות בע"פ מופיעות  באתר המפמ"ר ב 

 

, תלמידים שאובחנו עם לקות מסוג דיסקלקוליה  וקיבלו תשפ"א -בשנת כבשנים עברו, גם 

הוועדה המחוזית להמרה ממתמטיקה למקצוע מדעי אחר, יוכלו להמיר את בחינת של אישור 

 ( במדעי הסביבה. 60%יח"ל  לבחינת בגרות החיצונית ) 3הבגרות במתמטיקה  

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/hanhayot.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/hanhayot.htm
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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בהתאם להנחיות אגף לקויי למידה לתשע"ט, התלמידים עם לקות מסוג דיסקלקוליה יבחנו  

ה כולל פרק בנושא העמקה,  בדומה הפרקים בבחינה החיצונית  במדעי הסביבכל על 

 לתלמידי מגמת מדעי הסביבה. 

  064371סמל השאלון לתלמידים עם לקות מסוג דיסקלקוליה: 

 

 פיתוח מקצועי ג. 

 מוריםוקהילות . השתלמויות 1.ג

יפורסם בתחילת השנה באתר וקהילות מורים  א"פמידע מפורט  לגבי השתלמויות תש

 מפמ"ר ויישלח בדיוור ישיר למורים הרשומים ברשימת התפוצה של מדעי הסביבה. 

 שעות  30 – מבוא למדעים במדעי הסביבההשתלמות  •

 שעות 30 - עדכון ידע מדעיהשתלמות  •

 שעות  30-" צפוןקמפוס השתלמות " •

 שעות 60 – קהילת המורים למדעי הסביבההשתלמות  •

 קהילה בטכניון. קהילה בדרום וקהילה בבית ברל, 

 שעות  30בדרום  -במדעי הסביבה  הערכה פנימית למורים חדשיםהשתלמות  •

 שעות  30 -עדכונים וימי עיון – השתלמות מחוזית •

 שעות 30  מיטבית מרחוקלמידה  -השתלמות "איחוד מול יחוד" •

 שעות 30 למידה בדרך החקר  -השתלמות "איחוד מול יחוד" •

 שעות 30  אוריינות מדעית –השתלמות "איחוד מול ייחוד"  •

 

 הערכת בחינות בגרות . 2.ג

מעריכי בחינות בגרות יחויבו בהשתתפות בהשתלמות אחת לפחות במהלך שנת הלימודים 

 שעות לפחות, המאושרת על ידי הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה. 30, בהיקף של א"פתש

 
 הצטרפות למאגר המעריכים של בחינות הבגרות החיצונית 

מורים המעוניינים להצטרף למאגר המעריכים ולהעריך בחינות בגרות, צריכים להיות בעלי 

למלא יש  .מעורבים בקהילת  המורים למדעי הסביבהוניסיון הגשה לבחינת הבגרות העיונית 

 המרב"ד .חינות, באתר במועד את הטפסים הנדרשים על פי ההנחיות של אגף הב

 

 . כנסים ארציים ותחרויותד

כנסים ארציים, פעילויות חינוכיות ותחרויות בשיתוף משרדי ממשלה כמה גם השנה יתקיימו 

מפמ"ר ובדיוור  וארגונים שונים. הודעות מעודכנות בנושא הכנסים יפורסמו בהמשך באתר

 ישיר למורים.

   חוקרים סביבה"תחרות "

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://home.metrocast.net/~djtheo/Pictures/images/j0078753_jpg.jpg&imgrefurl=http://home.metrocast.net/~djtheo/Pictures/pages/j0078753_jpg.htm&h=269&w=253&tbnid=GNjfvbJ60N-kwM:&zoom=1&docid=fG4njMoHeP_oGM&ei=KaIGVO6uDeWX1AXrl4GoDw&tbm=isch&ved=0CDQQMygsMCw4ZA&iact=rc&uact=3&dur=345&page=3&start=93&ndsp=53
http://experts.education.gov.il/Account/Register
http://experts.education.gov.il/Account/Register
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 עבודות חקר מצטיינות,  לחוקרים סביבה היא תחרות שתחרות 

 תחרות צילום ותחרות סרטוני עשייה סביבתית.

 התחרות תתקיים השנה בחודש אפריל.

 *שימו לב,

 .28.2.21 הגשת העבודות לשיפוט עד 

 חוויה לתלמידים ולמורים כאחד.אנא התארגנו בהתאם: ההשתתפות היא 

  דוגמאות לעבודות ולאווירה

 .כנס החינוך הסביבתי

 .חודש אפריליערך השנה ב כנס המורים למדעי הסביבה

 

 במדעי הסביבה. מכסות ה

 מגמת מדעי הסביבה היא אחת המגמות המזכות את בית הספר בהחזר שכר לימוד מוגבר.

השינויים במכסות נעשים לקראת שנת הלימודים הבאה בהסתמך על דיווח מנהל בית הספר 

על מספר התלמידים לומדים את המקצוע בכיתות השונות בבית הספר ומימוש המכסות 

 .המכסות אינן כוללות תלמידי מב"ר, או מסלולים דומיםהקודמת.  שניתנו לבית הספר בשנה

אחת כדי לקבל מכסות, על מורה אחד לפחות, מצוות מדעי הסביבה, להשתתף ב

 השנה.  כנהת שתעריוהשתלמוה

 / קבלת מכסות תלויה גם במידת המעורבות של צוות המורים למדעי הסביבה בפעילויות

ימי העיון המאורגנים ע"י הפיקוח למורים, הישגי התלמידים, מספר התלמידים  / השתלמויות

בין ציוני  הלימה הלומד את המקצוע מכלל תלמידי השכבה, שמירה על טוהר הבחינות, 

 המתכונת לציוני הבגרות וכדומה. 

 

 עבודות גמר במדעי הסביבה ו.

עבודת הגמר במדעי הסביבה היא עבודה מחקרית, שאותה מכין תלמיד המבקש להרחיב 

ביצוע ולהעמיק את ידיעותיו בתחום מדעי זה ולהתנסות בתהליכי המחקר האופייניים לו. 

עבודת גמר הוא זכות לתלמידים סקרנים בעלי מוטיבציה. לתלמיד אוטונומיה בבחירת נושא 

. ביצוע העבודה מאפשר לתלמיד להביא לידי ביטוי כישורים רלוונטי לחייו, המעניין אותו

 ייחודיים לו, תוך שילוב עבודה עצמית ושותפות עם המורה והמנחה המלווים את התהליך.

יכולים לבצע את העבודה תלמידים הלומדים מדעי סביבה וגם תלמידים שלא לומדים את 

 המקצוע.

  

מרכיב ניסויי או תצפיתי )היכולים להתבצע במעבדה  העבודה חייבת לכלולכעבודה מחקרית, 

או בשדה( הבא לבחון את ההשערות הנגזרות מהבעיה אותה מבקשים לבדוק באמצעות 

 המחקר.

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/hokremsviva9.htm


12 
 

במחקר בתחום זה מושם דגש על נקודת הראיה הכוללת ועל הקשר שבין הממצאים 

 והשלכותיהם לבין היבטים סביבתיים.

  עבודות גמר –מדור בגרויות פרטים באתר מפמ"ר מדעי הסביבה, 

יפורסם באתר  תשפ"אעבודות מצטיינות ניתן להגיש לתחרויות שונות. מידע לגבי תחרויות 

 ויישלח למורים בדיוור אישי.

 

 

  א"פשנת תשבהדרכה והפיקוח . צוות הז

המדריכים יינתנו מענה למורים חדשים ויעסקו בהדרכת צוותי הוראה ומורים יחידים בבתי 

כן, המדריכים יקיימו מפגשים והשתלמויות שעליהם תבואנה הודעות בנפרד. -הספר. כמו

 ניתן לפנות למדריכים בכל בעיה בתחום הוראת מדעי הסביבה.  

  ר מדעי הסביבה  מפמ -סאמיה אבו חיט" samia1010@gmail.com 

 samiaab@education.gov.il       5604045-02, משרד: 4311045-050נייד 

 מפקח על מדעי הסביבה,   -  ד"ר שדאד אבו פולolami.org.il-shadada@kfar 

   shadadabo@education.gov.il      6898836-03. משרד: 6221483-050נייד 

 8915313-005מדריכה ארצית מדעי הסביבה:  - מדי קן  @gmail.com1medikan 

 מדריכה ארצית  מדעי הסביבה ומנהלת בחינת הבגרות בתחום דעת  - סוהיר סורה

 gmail.com123osmak@  2320460-054מדעי הסביבה במרב"ד: 

  050-6584618מדריך ארצי מדעי סביבה:  -מוסטפא עוסמאן  

mostosm@yahoo.com 

 052-3583674מדריכה ארצית מדעי הסביבה:  - רואה עאזם  

roaa_a_m@hotmail.com 

  052מדריך ארצית מדעי הסביבה: -מאיר מלכה-

6865530 @gmail.com1malcamarom 

  5480360-054מדריכה ארצית מדעי הסביבה :  - ערין חמאיסי@ arin_kha 

gmail.com 

 052-8664156מדריכה ארצית למדעי הסביבה:  -אלה סלע מיכאלוב 

ellasela@gmail.com 

 054-8132773: מגזר בדואי -למדעי הסביבהמחוז דרום  כהמדרי -אבתסאם אלגפיר 

alebtes@gmail.com 

 

 . טפסים ומידעח

  טפסים מדעי הסביבה, במדור המקצועכל הטפסים מצויים באתר 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/BehinotBagrut/
mailto:samia1010@gmail.com
mailto:samia1010@gmail.com
mailto:samiaab@education.gov.il
mailto:shadada@kfar-olami.org.il
mailto:shadadabo@education.gov.il
mailto:medikan1@gmail.com
mailto:osmak123@gmail.com
mailto:mostosm@yahoo.com
mailto:roaa_a_m@hotmail.com
mailto:malcamarom1@gmail.com
mailto:malcamarom1@gmail.com
mailto:sahar.khoury@%20gmail.com
mailto:sahar.khoury@%20gmail.com
mailto:ellasela@gmail.com
mailto:alebtes@gmail.com
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Tfasim/
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כנית הלימודים, רשימת חומרי למידה והעשרה, טפסים ובהמשך ובאתר תמצאו מידע לגבי ת

 גם חומרי למידה "ממורים למורים" ועוד.    

 פרטי התקשרות עם צוות הפיקוח על מדעי הסביבה מפורטים גם הם באתר.                        

 רצוי להיכנס לאתר וללוח המודעות לפחות פעם בשבוע.

 

 :לקראת תשפ"אר מדעי הסביבה ויש למלאם טפסים המצויים באתר מפמ"

אם נרשם בשנת גם , למלא "טופס פרטי מורה" כל מורהעם תחילת שנת הלימודים, על  .1

 הודעות באופן שוטף. ו, זאת כדי שיקבל עדכונים "ףהלימודים תש

 טופס לאישור הסדנה הסביבתית  .2

 טופס בקשה לאישור הצעות האקוטופ והערכה הבית ספרית .3

 באחריות המורים לעקוב אחרי הפרסומים.  .טפסים נוספים יפורסמו מעת לעת .4

יה"ס לבצע בעבור הזמנת השאלונים אין בטפסים אלו כדי להחליף את ההזמנה שעל ב

 השונים.

 

 . קצועבאתר הממידע נוסף מצוי  -לסיכום 

המורים בכל עת וכן לקחת חשוב להתעדכן בעזרת האתר ובעזרת המדריכים שיעמדו לרשות 

חלק פעיל בקהילת המורים למדעי הסביבה, במסגרת השתלמויות, מפגשים, האתר ועשייה 

 סביבתית.

 

 

 

 

  ובריאה מוצלחת ,שנה טובה, מלמדת

 סאמיה אבו חיט

 מפמ"ר מדעי הסביבה

 

 

 העתקים: 

 יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך – מירי שליסלד"ר  -

 מנהלת אגף א' למדעים, המזכירות הפדגוגית –ד"ר גילמור קשת  -

סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית, ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגי  –גב' דליה פניג  -

 במזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

 ד"ר שוש נחום, סמנכ"ל ומנהלת המינהל הפדגוגי -

 מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי, המינהל הפדגוגי  –גב' דסי בארי  -

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/HodaotHamafmar/Hodaot.htm
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 גל, מנהל אגף בכיר בחינותמר דויד  -

 מנהלי המחוזות  -

 מנהל אגף א' לחינוך במגזר הערבי –מר עבדאללה ח'טיב  -

 ממונה חינוך במגזר הבדואי  -ד"ר מוחמד אלהיב -

 ממונה על החינוך במגזר הדרוזי והצ'רקסי –גב' איה חיראדין  -

 ממונה קוריקולרית אגף א' מדעים  –ד"ר רוחמה ארנברג  -

 מפקח על המדעים במגזר הערבי –ד"ר חוסאם דיאב  -

 חברי וועדת מקצוע מדעי הסביבה  -

 צוות ההדרכה על הוראת מדעי הסביבה  -

 

 


