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שינוי מערך ההדרכה



בתי ספר שהזמינו הדרכה

עצמאי      באופן 

עם בית ספר נוסף* בשיתוף

עם בתי ספר נוספים* בשיתוף

מהמחוזותרשימות בתי הספר שהזמינו הדרכה הגיע אל הפיקוח 

...  מינוילהוציא מקרים שעדיין לא הגיע כתב , ת הביולוגיה/מדריך לרכז/מהמדריכהמייל נשלח 

(חלוקת זמן בהתאם)מי השותפים שאיתו , על המנהל המזמין לשלוח מכתב מאשר–במקרה של שיתוף *



בדרכים המפורטות בטבלה



🌼🌼🌼



ג"צוות תשפ

כמעט במלואו

רשימת צוות  

ההדרכה 

ר  "בשולחן מפמ

:מדור

"חשוב לדעת"



הביולוגיהיומורותלמורדכוניםיע,תוכן ,מידעאתרי
הוראהעובדיבפורטל



יש קישור מהאחד לשני



"מה חדש"

הודעות ועדכונים על תוכניות  

סרטון  , השתלמויות, חדשות

הדרכה לשימוש באתר בעברית  

.  ובערבית ועוד

"חשוב לדעת"

הצוות  , כל המידע על השתלמויות

המקצועי המוביל את הוראת  

.הביולוגיה בארץ ועוד

"קיצורי דרך שימושיים"

קיצורי דרך למדורים בדף עצמו  

ולאתר הפדגוגיה של הביולוגיה

ג"ר תשפ"חוזר מפמ



תכנית הלימודים למתמחים

כל הסילבוסים לכל נושאי הלימוד  

.והשאלונים למיניהם

"ר"משולחן המפמ"

ר"קישור למעבר לשולחן מפמ

בחינות בגרות

כל המידע העדכני ביותר על 

,  אוכלוסייה, מספרים: שאלונים

.מילון מונחים ועוד

שיעורים מוקלטים

שיעורים בכל הנושאים כולל  

שהוקלטו  וביוחקרמעבדה 

באולפנים

,  אוריינות מדעית, חדר מורים

,  מאגרי מידע וספרי לימוד

המרכזים להוראת ביולוגיה

ביוחקר



מיקוד
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,   גם השנה
...  שתי שאלות
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סיור במושב הכרזות

שיח עם סטודנטים במושב הכרזות

המסלול האקדמי–שיח עם סטודנטים 

ת.חוקרהרצאה של 

תג משתתף, ארוחת צהרים

מורה מבית ספר+ תלמידים 5

16:00עד 11:30מ 

בעברית-18.9.22

בערבית–19.9.22

...זכות קדימה למשתתפי הכנס

טיפוח קשר עם האקדמיה



16



17



18

חשוב מאד לשתף את כל 

ב בחלק א של  "תלמידי י

האולימפיאדה

אירוע הערכה איכותי  

שיוכל לשמש את המורה

םדרכיבמספר



גם לאולימפיאדת החקר–מקפצה 
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הזמנת תקציב למנוי : הנחיות עזרה לבתי הספר
ן"בגפלמרכז המעבדות 

סל מענים פדגוגיים רגשיים1.

יוזמות וצרכים ייחודיים2.

הוספת יוזמה חדשה3.

צרכים ייחודיים: סוג4.

מנוי מעבדות בר כאילן: שם5.

מנוי מעבדות בר אילן: תיאור6.

מנוי מעבדות בר אילן-הוצאות נלוות: סוג פריט7.

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר: שם ספק8.

לא צריך: עוסק מורשה9.

1: כמות10.

לפי הסכום במכתב חידוש מנוי-סכום11.

:יש לשים לב

-או לעשות העברה בנקאית, ק יש לרשום סמן מוסד'בגב הצ–ק 'הכסף לא עובר ישירות לבר אילן ולכן יש להמשיך כמו שהיה בעבר לשלוח צ
.לציין סמל מוסד בעת  ביצוע העברה









רק למי שלא לומד ביולוגיה ברמה מוגברת
שאלון חיצוני לנבחני משנה











כאןלחצובידינולהצטרפות לקהילת 

.כאןלהצטרפות לרשימת תפוצה במייל לחצו

לשליחת מייל אלינו בכל נושא  
beyadeinu@technion.ac.il:אחר

השתלמויות
ידע-
היבט רגשי-
פעולהדרכי -

https://members.smoove.io/lk0dggkbyzkzsn84g9pccg5y5gebm8bb8nnwrf5ccydr7bnzcndj1bbnx7nsb1r.ashx
https://members.smoove.io/lk0dggk5yzkzfn8mg9pcbg5ymgemz8bb8nnirb5dcydr7bnzcnxj1bbnb6nz41r.ashx
mailto:beyadeinu@technion.ac.il


מקצועיפיתוח 

השתלמויות וקהילות  



פיתוח מקצועי  



פיתוח מקצועי  



השתלמויות איחוד מול ייחוד

MOOC

כלי ניהול לרכזי מקצוע

הלומד העצמאי

PBLלמידה מבוססת פרויקטים

(תוכניתמסלול מלווה )בגרויות עתירות מדיה 

(על-מסלול)פדגוגיה דיגיטלית מיטבית מקרוב ומרחוק 

השתלמויות ארציות נוספות

( האגודה)האקלים סוגיות סביבתיות בישראל בראי שינוי 

(אילן-בר)מוטיבציה ומטה קוגניציה בתהליך החקר

(בפסגות, TIMEבשיתוף )אקלים שינויי הוראת 

(טכניון)אבולוציה ואמונה
(אקופיס)האקליםבראינחלים

:מרכז המורים

לחדשיםביוחקר•

(דגש חקר)עדכון ידע מדעי •

כנס+ ימי העיון בקיץ •

(קהילות-ויצמן וטכניון )מובילי קהילות  •

(ויצמן וטכניון)קהילות מורים •

פטל•

...  ועוד•

הפיקוח על הוראת הביולוגיה

(מרכז המעבדות)מעבדה •

?עתירת מדיה ללא בחינה•

ILהטמעה של קמפוס •

…  ועוד•

https://docs.google.com/document/d/1kencGLOTUlp8Kr0OvHuFxNfR-FF4Q1WB/edit?usp=sharing&ouid=100199236677347681347&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fmWuNOITjBTgSCi7lc1xqXyB67r4uUwIcWYk7lRdrZM/edit?usp=sharing


מטרות ההשתלמות

ולקדם הערכה מיטבית מרחוק. הוראה והערכה, לעודד שימוש מיטבי בפדגוגיה דיגיטלית בלמידה.1

לימוד מיומנויות ייחודיות להוראה עתירת מדיה.2

. בחינה המחליפה את הבחינה העיונית הכתובה, היכרות עם הבחינה עתירת המדיה. 3

iTest-הכרת מערכת ה. 4

.הן מהצד הפדגוגי והן מהצד הטכנולוגי, הכנת המורים לביצוע בחינות הבגרות עתירות המדיה. 5

043387השתלמות מלווה למגישים לראשונה לבגרות עתירת מדיה 

קישור לרישום: הרישום בימים אלו 

https://vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-3-2/


ערעורים על בחינות בגרות

(9.8)יום מפרסום ציונים 45ניתן לערער עד •

ס את המחברות דרך רכז הבגרויות"מזמינים לביה•

בודקים את המחברת  •

ניתן לערער, נקודות מהציון שניתן10אם הציון שנתתם הוא מעל •

האם חלק א סומן במחברת כנדרש: מה כדאי לבדוק•

האם לא חסרות תשובות

כמובן לעבור על תוכן התשובות ולבדוק

: המלצה•

.                       מה ניתן לדייק ולתקן בהוראה, להזמין כמה מחברות תמיד כדי ללמוד מהן איפה הכשלים

https://www.youtube.com/watch?v=tJjglAeska8

תובנות מבגרויות  
אגיע למחוזות

https://www.youtube.com/watch?v=tJjglAeska8


https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/hodaot/communities.pdf


.להמשיך וללוות את מורי הביולוגיה בתחילתם דרכם בהוראהמטרת הקהילה 

ג תהיה שנה שנייה או  "תשפ)א"בתשפאו ב"בתשפמורים שסיימו את ההתמחות שלהם : קהל היעד
(שלשיית שלהם בהוראה בבית הספר

הפיקוח על הוראת הביולוגיהמוסד אקדמי  בשילוב עםהקהילה תלווה על ידי
.לביולוגיה* מפגשי הקהילה יכללו גם מפגשים עם צוות ההדרכה

מפגשים  . הקהילה תתמקד בהיבטים מגוונים בהוראת הביולוגיה החשובים למורה בתחילת דרכו
.וביוחקריום עיון בנושא במעבדות -פ"פאמקוונים פרט למפגש אחד של 

ג"תשפ-השתלמות מורים חדשים/קהילת

קהילה בטכניון
קהילה באוניברסיטת תל אביב
קהילה באוניברסיטת בר אילן

ר פרחי וקסמן"מורים חדשים מוזמנים ליצור קשר עם ד
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https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/biology

https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/biology
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שינוי מערך ההדרכה





קישורים
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/biology-ר "משולחן מפמ

-קשר ביולוגי 
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.Mazhap.biology.HitkashrutMorim_PeGimel.xsn

בפרט  החקר –בכלל אולימפיאדות 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/projects/

https://homework.lnet.org.il/he/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/;https://homework.lnet.org.il-המקפצה 

BRAIN BEE-https://noar.tau.ac.il/Brain_Bee/?tab=3תחרות 

https://campus.gov.il/onlinecourse/moe-edu-matric-cellbiology-he-התא /IL-https://campus.gov.ilקמפוס

"בידנו"לרשימת התפוצה של מרכז להצטרפות 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyPT-7M7FcG9AdRcyGX7dwkhVJIjAHWTwoKrebjlgX8uI2rg/viewform

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/hodaot/communities.pdf-ביולוגיה קהילות 

/https://new.methodic.co.il/category-מתודיקה 

https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/biology
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.Mazhap.biology.HitkashrutMorim_PeGimel.xsn
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/projects/
https://homework.lnet.org.il/he/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://homework.lnet.org.il/
https://noar.tau.ac.il/Brain_Bee/?tab=3
https://campus.gov.il/
https://campus.gov.il/onlinecourse/moe-edu-matric-cellbiology-he
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyPT-7M7FcG9AdRcyGX7dwkhVJIjAHWTwoKrebjlgX8uI2rg/viewform
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/hodaot/communities.pdf
https://new.methodic.co.il/category/


תהה שנה פורייה וגדולה–ג "תשפ

ב"אלול תשפ
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