
צוות ההדרכה ומפמ"ר ביולוגיה תשפ"ג –צרו קשר   
(20221.120. –)מעודכן ל   

.ייצרו קשר בענייני המקצוע עם המדריכים הבית ספריים שלהם –מורות ומורים מבתי ספר שהזמינו הדרכה בביולוגיה ושובצה להם הדרכה   

כדי לקבל עדכונים במייל מעת לעת. חשוב שכל המורים )עם הדרכה או בלי הדרכה( יהיו רשומים בקשר הביולוגי  

 האם כבר נרשמתם ל"קשר הביולוג"י? )הקישור לטופס נמצא ב"שולחן מפמ"ר ביולוגיה(

פ"ג.להל"ן פירוט דרכי יצירת קשר עם צוות ההדרכה ומפמ"ר ביולוגיה למורות ומורים לביולוגיה מבתי ספר שלא הזמינו הדרכה בית ספרית לשנת תש  

 
 

 האמצעי
 

ההתנהלותאופן   
 

 קישור
 

 
  ההודעותלוח 

 "משולחן מפמ"ר ביולוגיה"

כל המידע לגבי פיתוח מקצועי, 
 הדרכה, נהלים והודעות ימצאו בו.

חשוב להיכנס בתדירות של לפחות 
 פעמיים בשבוע.

 

 
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/biology 

 
 

 
 תיבת מייל

 לפניות בנושאים שונים פרט לביוחקר

בכל פניה יש לכתוב בנושא ההודעה 
את שם בית הספר ואת סמל 
 המוסד. 
 תשובה תינתן תוך מספר ימים.

 
 

biology@education.gov.il 
 

 
 
 

מפגש בזום עם מדריכה ארצית ואפשרות מענה 
 לשאלות

 "מענה אנושי"
 

 
בימי  שעה-תדירות: פעם בשבוע ל

15:00-שלישי ב  
 

בכל יום שלישי הראשון בכל חודש 
גם בערבית.יינתן מענה   

 
 

 
 

 בקשה לאישור הצעות ביוחקר ושאלות בנושא

על המורים המגישים את ציוני 
השנה )תשפ"ג( לשלוח את  הביוחקר

הצעות הביוחקר לאישור עד סוף 
  .2022 דצמבר

את ההצעות יש לשלוח בטופס 
 המעודכן לתשפ"ג שנמצא 

 במדור ביוחקר
(!כל הטפסים עודכנו)שימו לב   

 המשך בעמוד הבא:

בתי ספר עם הדרכה ישלחו הצעות לאישור למדריך הבית  .א
 ספרי.

 
 -בר אור ישלחו לנתה מחוז תל אביב .ב

 Neta.biotech@gmail.com   :פרי
 

ישלחו לרבקה משגב:  מנהל לחינוך התיישבותי .ג
hirivka@gmail.com 

 

https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/biology
mailto:biology@education.gov.il
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/curriculum-specialize/
mailto:Neta.biotech@gmail.com
mailto:Neta.biotech@gmail.com
mailto:hirivka@gmail.com
https://edu-il.zoom.us/j/81953347958?pwd=dVR3RDVQYU5nWFNXMUg3NllJa1k5dz09#success


 

 

 

 

 

 
 

 בכותרת המייל יש לרשום:
 

בקשה לאישור הצעות ביוחקר, שם 
ביה"ס, סמל ביה"ס ושם המחוז 

 אליו שייך ביה"ס.
 

אין להתחיל את החלק המעשי ללא 
!אישור  

 
 

 :מחוז דרום .ד
  gmail.com7einatilani@ישלחו לעינת אילני :  בעברית

 
 ישלחו למרים אבו גנים:  בערבית

Mariam1611@gmail.com 
 

 : פאטמה נאשףבערבית מחוז חיפה .ה
the.white.filly@gmail.com 

 
 מחוז מרכז: .ו

 : ישלחו לחסיה קדם בעברית

hassya.kedem@gmail.com 
 

 ישלחו לטארזה קשקוש:  בערבית
terezakashkush.tk@gmail.com 

 
 ישלחו לאיילת מימרן: המחוז החרדי .ז

mimranayelet@gmail.com 
 

ריבשטיין:  ישלח לנעמי  ז-כל מי שאינו שייך לקבוצות א .ח
biocheker.biology@gmail.com 

 

mailto:Mariam1611@gmail.com
mailto:the.white.filly@gmail.com
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mailto:biocheker.biology@gmail.com

