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 ם ודרמחוז מנהלי בתי ספר ב

 ,יקריםביולוגיה  ות ומורימור

 

מאוניברסיטת בן  נדב ששר , פרופ' ראובן יוסף ופרופ'של פרופ' ירון זיו וביוזמתלבשר כי  שמחותאנו 

ובהכרות עם החי והצומח   , אקולוגישיקום שיעסקו ב שני מיזמיםבשנת הלימודים הקרובה  יופעלו וןגורי

הקשר  היכרות של התלמידים עם מערכת מחקרית וחשיבה מדעית, חיזוק  מטרת יוזמה זו היא בדרום.

  טבע בדרום.שמירת הוחיזוק הקשר של התלמידים לבין מערכת החינוך לאקדמיה 

 . ותלמידי מחקר מובילים על ידי צוות חוקריםותונחנה  אות תתבצענההסדנ

  של פרופ' זיו ביה"ס לקיימות בראשותו  ממעבדתבהנחיית סטודנטים  – דנה בנחל חתירהס .א

במסגרת זו יחשפו התלמידים  ויורם צביק ממרכז "דוכיפת" לצפרות ואקולוגיה בירוחם.  

ציפורים או בתצפית על עקרבים   ישתתפו בטיבוע ,בשיקום אקולוגי של אזורי כרייהאתגרים ל

 .הנגב הצפוני והסביבה  ,מיועדת לתלמידי באר שבע ההסדנ .אילו  יםויחשפו למחקרים בנושא

וניברסיטת  סטודנטים מקמפוס אילת של אפרופ' ראובן יוסף ו בהנחיית  – עברונה במלחת דנהס .ב

לוגי של בתי גידול התלמידים יחשפו לאתגרים בשיקום אקו .בהדרכתו של פרופ׳ ששר בן גוריון

הצמחייה  מזיהום הנפט של קצ״א, ישתתפו בסיור להבנת יחסי הגומלין בין רגישים המופרעים 

ציפורים להכיר את המגוון הביולוגי הייחודי של האזור. תצפיות בהמקומיים ויחוו  ובעלי החיים

 .הערבה ואילת ,יהדרומ בהנגהסדנה מיועדת לתלמידי 

 

 בביוחקרתכנית הלימודים מסגרת לסיור האקולוגי, הנדרש בהסדנה תוכל לשמש כחלופה 

ועבודות   , שחלקם עשויים להוות בסיס לעבודות הביוחקרבמסגרתה יחשפו התלמידים לרעיונות חקר

 .גמר

  
  ת הסדנה:ומטר

 ..  להקנות הבנה משמעותית לתהליך המחקרי ולחשיבה מדעית1

 . אקולוגית ומרכיביה להכיר עקרונות אקולוגיים בסיסיים של מערכת.  2

 ..  להיחשף למורכבות האקולוגיה המעשית ושיקום אקולוגי בשטחי כריית פוספט3

  ..  לקיים מחקר מוכוון ומובנה עפ"י עקרונות החשיבה המדעית4

 . להיפגש עם מרצים מהאקדמה ועם סטודנטים למחקר5

 



 

 מבנה הסדנה:

 שלוש שעות הוראה.-שעתייםיום עיון בבית הספר בהיקף של  .1

 . בשטח הייעודי כולל פעילות הכרות עם הטבעמלא )מהבוקר עד הערב( יום סיור  .2

 סיכום הסיור בבית הספר בהיקף של שתי שעות הוראה. .3

 .פעילות תלמידים למען הסביבה .4

לדרישת חדר מצב( אך  ההשתתפות בסדנה היא ללא עלות )כוללת הדרכה, הסעה, מלווה בהתאם

  ילת ביה"ס בהעלאת המודעות לחשיבות השמירה על הסביבה והמגוון הביולוגימחייבת שיתוף קה

 במפגש מקדים, להכרת הסיור, שיערך במהלך חודש אוקטובר. המורהובהשתתפות 

 

 תלמידים ותערכנה בחודשים אוקטובר עד מרץ.  25הסדנאות מיועדת לקבוצות של עד 

 .  בקישור זהם בטופס מוזמנים להירשבפרויקט  ניינים להשתתףהמעובתי ספר 

ת מוצא לביצוע  ייתכן שתפתח השתלמות שתכלול השתתפות בשניים שלושה סיורים ועיסוק בנקודו

 ל כך גם בטופס שבקישור.  ביוחקר ועבודות גמר, ע

 .  fnklstn02@gmail.com דקלה פינקלשטיין במייל:לשאלות ניתן לפנות ל

 

 ושנה טובה  בברכה
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 :יםהעתק

 מנהל מחוז דרום –רם זהבי 

 אוניברסיטת בן גוריון  - ירון זיופרופ'  

 של משרד החינוך ואוניברסיטת בן גוריון  מדריך ע"ג בביולוגיה פרופ' ראובן יוסף 

 אוניברסיטת בן גוריון  -פרופ' נדב ששר 

 מנהלת אגף א מדעים  -ד"ר גילמור קשת

 מפקחת מחוז דרום   - שלייפר אושרה

 מפקחת מדעים מחוז דרום   -עדנה כהן 

 מרכז "דוכיפת"  -יורם צביק

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ9u8FG-_A_Yzzbpey_3Lssf5ayrMd8L_4SIiWQeto6fZr_A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

