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 . 2022 בישראל  ה לזואולוגיכנס העמותה של הנשיא" באשתתפות של תלמידי "ה  סיכום

 

 .האפתח ואומר תודה גדולה על ההזמנ 

 . כפר הנוער "אשל הנשיא"מ תלמידי י"ב 2-תלמידי כיתה י' ו 14הגענו לכנס 

 : אציין נקודות שעלו ם ידילאחר שיח עם התלמ
התרגשות   .1 שה  ד מאו  גדולההייתה  כך  גדול,    תלמידים על  לכנס  חוקרים    בהשתתפות הוזמנו 

 לליבם.  קרוביםהם נושאים נ שה גיה ואקולוגיהזואולושל בנושאים 

היה   .2 קבלו  שהתלמידים  ומרגש.  היחס  התלמידים  מכבד  הר  :אמראחד  ממש  ג "אנחנו  שנו 

נו את  ואכן קבלואפילו קבלנו תג עם השם האישי".  , חיכנו לנונינוקבלנו את פ שהגענוכחשובים, 

  שהם רצויים וחשובים.  תחושה מה שהעביר לתלמידים  כפתית ת ואינו בצורה מרגשפנ 

מ .3 היו  שההרצאות  כך  תלמיד גוונות  ,  לשמוענים  מעוניי  ם האותה  הרצאה    ובחר  ותלמידה  כל 

 ם. בעבור ן היה משמעותיווהמג הרצאות ניתן להסתובב בין בו היה ובזכות סוג הכנס 

בחרו רית או אנגלית. ישנם מספר תלמידים שתלמידים נהנו מהאפשרות לבחור הרצאות בעבה .4

טוט של צי.  את הנאמר  רע  לאחר מכן הופתעו לגלות שהם הבינו לאו  ,נגלית לשמוע הרצאות בא

 את ההרצאה".י ברה אנגלית, ממש הבנת ימרצה ד למרות שה אחד התלמידים: "

היה  כנ של    המיקום  .5 ניתן  כך  ,  הדרנ ס  במוזילעשהיה  שבהפסקה  סיור  מותאם  ות    במיוחדאון 

לאורך    עלול להיות יותר מורכבשלעיתים  מצב    הרצאות רק  וע  לשמ  נת לגוון ולא מ  עללתלמידים  

 . לתלמידיםזמן 

. ציטוט של שהיו הרצאות שם הבינו את השורה התחתונה ויצאו מאוד נרגשים אמרו  התלמידים   .6

המ  ,וווא"  :התלמיד  כל  שלא  למרות  ההרצאה  את  הרעיון הבנתי  את  הבנתי  ברורים  היו  ונחים 

ש למחקר  כן,  והסיבה  כמו  הרצאות  נעשה".  גבוהה  היו  הייתה  המושגים  לא שרמת  או  עבורם 

אם נעשה הכנה משמעותית יותר   ,מאמינה שבפעם הבאהאני  .  את הנאמר  מוכרת ופחות הבינו

נוכל להפיק    ,כזיים בהרצאות השונות מרמושגים    ירונסב  ,ירים של הכנס מראשונעבור על התקצ

 עוד מכל הרצאה. 

להצגה  תצוגת  .7 נוספת  כדרך  היי פוסטרים  בכנס  מחקר  לאור ת  במיוחד  עבורם.  משמעותית  תה 

 עובדים ם  ההשלבים שעולים בקנה אחד עם  הכתובים על הפוסטרים    שלבי המחקרבהעבודה  

ע ובכיתה  חקר  בשיעורים חיבול  שקורה  מה  בין  המחקר    ר  בעולם  שקורה  למה  הספר  בבית 

 . על דרך ביצוע חקר "ל להם האסימוןנפ"ש לי שוהרגי ,היה חשוב מיתי )כמו שהם אמרו(הא

אינו ועות רשב   מספר  פני  ם. לית פרופ' יוסי יובל פגש אותם ודיבר אהתלמידים מאוד התרגשו ש  .8

עטלפים  על  שלו  הרצאה  השיעורים  א והמ  ,באחד  אישי  פגש  באופן  והיה  תו   מרגשמשמעותי 

  עבורם.ב

התלמידים  סיכום ל ונתרמו  נהנו,  המדע  .  מאוד  מעולם  ההטעימה  הספציפי  .  מצוינת הייתה  זה  בכנס 
נושאים     כללוההרצאות הקצרות   רחב של  תלמיד   פשרישאמה    ,מגוון  לכל  ובחירה  , ותלמידה  עצמאות 

משמעותי  והדבר התלמידות  הכנ   בסיום   .בעבורםונכון    היה  אחת  "ציינהס  אני  :  שנים ב  , גם  כמה   ,עוד 
כזה..."   בכנס  ניתן  ארצה  שעלו,  הדברים  כל  לאור  ה.  את  כהצלחה  תפות  השת לסכם  התלמידים  של 

  .הם וגם בעיני יבעינ
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