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https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/policy_boger160621.pdf דמות הבוגרת–44

קישור לסביבה בעברית : 
https://campus.gov.il/course/edu-edu-biology-1-2020/

קישור לסביבה בערבית : 
https://campus.gov.il/ar/course/edu-biology-ar-1-2020/

–ישראל דיגיטלית –49
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: ליצירת קשר בכל שאלה או התלבטות

בנישור מאיה "ד benichoumaya@gmail.com
פלד     -ר רחלי לוין"ד rachel.levinpeled@gmail.com
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מדע אזרחי

https://www.facebook.com/nationalnaturalhistorycollections/ חמישי באוספים84

ר"המפמבאתר " מה חדש"בלוח מודעות /בקבצים הבאים–מידע על הכנס וההשתלמות  כנס והשתלמות ים  86
ואדם  

כראדיפניה במייל לסיגל שפירא וגלית באמצעות , מובילי קהילות בטכניון בקהילת מוזמנים להגיש מועמדות לחברות 
sigal1shapira@gmail.com

galitkaradi@gmail.com
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhjmNLcetQvw9lIpNHaBbydCU40zgvsOX9tPIVJxl_pTBC-w/viewform

מובילים בטכניון92
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https://pixabay.com/photos/corona-symbol-coronavirus-virus-5025003/

:הערכות לקראת האולימפיאדה

למי הבחינה מיועדת סוג הבחינה תאריכים שלב

ב"מיועד לכלל תלמידי י מקווןארצימבחן  26.10.21 א

לתלמידים שעלו לשלב ב 

(תלמידים120עד )

בכתב במחוזות  אנסין 

השונים

23.11.21 ב

* לתלמידים שעולים לשלב ג

(תלמידים20עד )

פ על הכרזה"מבחן בע 9-13.1.22 ג

התלמידים שעולים  7-ל

לגמר

מבחן  : שלב הגמר

תחרות הגמר,  מעבדה

22.3.22 ד

:שימו לב*

י המנחה"לשלב ג יוכלו לעלות רק תלמידים שנושא החקר שלהם אושר ע•
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 :קישור לסביבה בעברית

https://campus.gov.il/course/edu-edu-biology-1-2020/

 :קישור לסביבה בערבית

https://campus.gov.il/ar/course/edu-biology-ar-1-2020/

https://campus.gov.il/course/edu-edu-biology-1-2020/
https://campus.gov.il/ar/course/edu-biology-ar-1-2020/


אקדמיםתחרויות וקורסים -אתגר לתלמידים  

...ועודמדענים צעירים ,ג"בקמפוס ירוק , פרס המים
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ב"י-תלמידי י 

מכל תחומי הדעת

:מיונים שלב א

- 28.10.21

- 9.11.21

(מקוון)
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יוזמות מהשטח



?למה מדע אזרחי

(Raddick et al., 2009,krihStela.,2012)

מדע

חברה

מדע 
אזרחי

משתתפים

(רמת הפרט)

סיוע במחקר❑

עושר באיסוף נתונים❑

גילויים מדעיים חדשים❑

בניית קהילה❑

השפעה על מדיניות❑

מעורבות הציבור  ❑
במדע

הנאה ותחושת הישג❑

רכישת ידע ומיומנויות❑

הבנת תהליכי חקר❑



ב"היצע הפרוייקטים לתשפ
שליש מהחיים-שינה 

מדוזות בעם

עקבות יונקים  
וקולות ציפורים

קינון סיסים

ניטור פרפרים

סימני דרך  
למרחב נגיש

ספירת 
הציפורים  

הגדולה

טבע 
עירוני

0

1

2
4

5

6

7

3

חמציצים
ראדון
9

8





:  ליצירת קשר בכל שאלה או התלבטות

benichoumaya@gmail.comר מאיה בנישו             "ד

rachel.levinpeled@gmail.comפלד     -ר רחלי לוין"ד

בחרתם פרוייקט שתרצו  

?ב"ס בתשפ"להתניע בביה

אנו מזמינים אתכם להרשם  

'  מתניעים'למפגש ה

12.7.21ב שנקיים 

לרישום למפגש 

.קישור להלןהכנסו ל

כניסה לתוכנית המפגשים  

המלאה

https://forms.gle/N6SuJhcvXczBvm7P9
https://view.genial.ly/5fd8c11da9eef81004cc7281/horizontal-infographic-review-


:ביולי אוגוסט
כנסים והשתלמויות

השתלמויות  

"סביבות חיים וחקר נתונים, אבולוציה"•

מעבדה למורים חדשים•

"  חינוך ואמנות, מדע, ים"•

:כנסים

מערת איילון: חמישי באוספים–1.7.21•

26

הרשמה 

נסגרה

הרשמה 

נפתחה



:ביולי אוגוסט
כנסים והשתלמויות

השתלמויות  

"סביבות חיים וחקר נתונים, אבולוציה"•

מעבדה למורים חדשים•

"  חינוך ואמנות, מדע, ים"•

:כנסים

מערת איילון: חמישי באוספים-1.7.21•

הועידה הארצית לחינוך ומשבר האקלים–5.7.21•

כנס האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה–7-8.7.21•

מנחי ביולוגיה בשלומי–11-13.7.21•

(השתלמות)+ אמנות וחברה    , מדע: כנס ים-14-15.7.21•

הערכת הבגרות

צוות ההדרכה ומפתחי ההשתלמויות-ב"לתשפהכנות 

(פ"דגש חקר ושת)השתלמויות מחוזיות , "איחוד מול ייחוד"גיבוש השתלמויות -

צוות ההדרכה–ימי הערכות -

27



בבחינות הבגרותר"ועמחשיבה מסדר גבוה •

רכזי מקצוע לביולוגיה•

למידה מרחוק ושילוב פדגוגיה דיגיטלית•

לקראת בגרות עתירת מדיה•

אוריינות מדעית•

הלומד העצמאי•

הוראה בכתה הטרוגנית והכלה•

•MOOC–וירוסים

•MOOC–רביה

•PBL

...  בתקווה לעוד•

"איחוד מול ייחוד"השתלמויות 



29 https://stwww1.weizmann.ac.il/bioconf2021/

https://stwww1.weizmann.ac.il/bioconf2021/


,מורות ומורים הרוצים להוביל חדשנות בתחום הוראת הביולוגיה
(....חדרה וצפונה)בקרב עמיתים וקהילות בצפון הארץ , בחדר המורים, בכיתה

מורות ומורים המעוניינים לקחת חלק בפיתוח והובלת תהליכים מקדמי הוראת  
......הביולוגיה ומטה קוגניציה של החקר

פרקטיקותלהתחדש תוך דיאלוג על יישום , מורות ומורים הרוצים לשתף מניסיונם
.תוך שיתופיות ושיח עמיתים פורה, מהתאוריה המחקרית שבאקדמיה לכיתה, מדעיות

מוזמנים להגיש מועמדות לחברות  

בקהילת מובילי קהילות בטכניון 

כראדיבאמצעות פניה במייל לסיגל שפירא וגלית 
ורישום בטופס

sigal1shapira@gmail.com
galitkaradi@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhjmNLcetQvw9lIpNHaBbydCU40zgvsOX9tPIVJxl_pTBC-w/viewform
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