
 

 הצעה להשתלמות קיץ מנהל התיישבותי 

 

 סה"כ שעות השתלמות מנחים אמצעי העברה נושא שעות יום 

ניווט לתוכנית  9:00-10.30 23/6
 הלימודים

  אילנה שיינין 
 שעות  8

 פעילות והוראת עמיתים בוזון היגס 10.30-12:30
 

 אילנה שיינין
 

13:00-15.30 zoom In  צילום סירטונים בstop-
motion  

בנושא המבנה החלקיקי של 
 החומר

 ד"ר רעית גרליץ 
 ד"ר אריאלה ברוך

 

ביצועי הבנה בדרכים 
שונות על המודל 

 החלקיקי

לחבר שאלות, משחקונים, 
משחק תפקידים חידות, טרוויה 

 וכו'

 ד"ר אריאלה ברוך

חזרה לנווט תכנית  15.30-16
הלימודים + שאלות 

 עמ"ר

 אילנה שיינין 

 כימיה בשירות המטבח 9:00-13:00 24/6
והמטבח בשירות 
 תכנית הלימודים

תהליכי תסיסה, תפיחה, 
החמצה, שינוי חומציות, הפקת 

 כהל
 

 ד,ר רעית גרליץ
 ד"ר אריאלה ברוך

 אילנה שיינין
 
 

 
 שעות 8

יצירה והפרדת  13:30-15:00
תערובות בדרכים 

 יצירתיות

 כרומטוגרפיה של פיגמנט עלים
 הפקת חמצן מהאויר

 הפרדת צבעי מאכל ממיץ

 ד"ר רעית גרליץ
 אילנה שיינין

חזרה לנווט תכנית  16:00 - 15:30 
הלימודים + שאלות 

 עמ"ר

 אילנה שיינין 

מה ניוטון היה אומר  9:00-10:30 25.06
 )כוחות(

ג'קסו על תופעות בנושא 
אינטרקציה והחוק השלישי של 

 ניוטון

  אילנה שיינין ושמואל ברמן
 שעות 8

חשמל  -אנרגיה  10.30-12.30
 מהטבע

לומדים באמצעות המשחק 
"מחפשים את המטמון" סביב 

 נושא החשמל

ליאת מרקוס ושמואל 
 ברמן

 ד"ר אריאלה ברוך שיחה בנושא פיסיקלי יישומי מדען ברשת 13:00-15.30

קורס  -אבולוציה  9-11 26.06
 ברשת

פעילויות וכלים להוראת נושא 
 הספירלי "אבולוציה".

 ורד שפירא
 

 
 
 שעות 8

קופסאות בריחה של 
 מערכת העיכול

בניית קופסאות בריחה גנריות 
שנתנות להתאמה לכל נושא 

 מתוכנית הלימודים

 ד"ר אריאלה ברוך
 



 

 הצעה להשתלמות קיץ מנהל התיישבותי 

הוראת אבולוציה באמצעות  פעילות בגנטיקה 11-12.30
 המחשות

 ורד שפירא ואילנה שיינין

 מודל כאמצעי הוראה  13-15.30
מציגים את מודל 

 ההובלהמערכת 

הדגמה של מודל מערכת 
ההובלה. תכנון מודלים נוספים 

להמחשת נושאים מתכנית 
הלימודים )הדגמה למטלה 

 מסכמת(

 אילנה שיינין

חזרה לנווט תכנית 
הלימודים + שאלות 

 עמ"ר
 סיכום ההשתלמות

 אילנה שיינין 
 ד"ר אריאלה ברוך

מעבדה  -חקר בשדה 9:00-10:30 27.06
חקר ממוחשבת וכלי 

 נוספים

שימוש בחיישנים בפעילויות 
 חוץ כיתתיות

שימוש ברפרקטומטר לנושא 
 חקר

 שעות 8 שמואל ברמן

 -המיקרוביום הצמחי 10:30-12:00
פיילוט בנושא חקר 

יישומי בתחום 
 המיקרוביולוגיה בשדה

חשיפת הנושא, פגישה עם 
מדעני מכון וייצמן החוקרים את 

 הנושא

 ד"ר מיכל סטולרסקי

איסוף דגימות  12:30-14:00
 מיקרוביום צמחי

 ד"ר מיכל סטולרסקי  
 ד"ר אריאלה ברוך

חקר בנושא  14:00-15:30
 המיקרוביום הצמחי

הנגשת נושא  החקר בתחום 
 המיקרוביולוגיה לתלמידים

 ד"ר מיכל סטולרסקי
 ד"ר אריאלה ברוך

 


