
 

 מהנעשה אצלנו

 בגליליום
                                                                2018ינואר 

 חנוכת תחנות חקר במדעי החקלאות והסביבה ובמדעי המים

בארבע השנים האחרונות, משלימה גליליום יחד עם אשכול גליל מזרחי, הקמה 

של חמש תחנות חקר. התחנות עוסקות בתחומים בהם סימן האשכול את עתיד 

תזונה וביוטכנולוגיה, מדעי הבריאות והרפואה, אנרגיות מתחדשות  מדעי -המרחב

. כל תחנה כזו, הממוקמת וטכנולוגיה, מדעי המים ומדעי הסביבה והחקלאות

במרחב, מהווה תשתית לשותפות למחקר ויזמות ונוצרים בה שיתופי פעולה בין 

 חקלאים, מדענים, תעשיינים, רופאים וגם מורים וילדים.

האחת בתוך מכללת כנרת,  -תחנות חדשות 2אחרונה נחנכו בחצי השנה ה

בתחנות מתקיימות פעילויות חקר והשנייה לצד מכון שמיר למחקר שבקצרין. 

 לתלמידים במגוון גילאים ורמות. 

( הן מרחב הזדמנויות לחוקרים ומהווה תשתית לתלמידים Hubתחנות החקר )

ות להעמיד את דור העתיד ללמידה איכותית, משמעותית ומתקדמת, ובכך מסייע

 .של החקלאים והחוקרים שיצעידו אותנו לעידן של המחר

חמש תחנות החקר של גליליום הם מהפכה אמיתית, שחיכינו לה כל "

במקום שהילדים ייסעו למרכז כדי להתנסות  .כך הרבה שנים

במעבדות, הבאנו את המחקר לכאן. אנחנו מייצרים את התשתית 

להצמחת הילדים והנוער תוך יכולת להשתלב בהצלחה של מדינת 

סיסטם של גליל מזרחי לחקלאות חכמה -ישראל..כל זה מתחבר לאקו

ול גליל מזרחי בדברים אלי מלכה, ראש המועצה אזורית גולן ויו"ר אשכ –" ומרפאה

 שנשא בחנוכת תחנת החקר במדעי סביבה וחקלאות

 

 כנס עבודות הגמר האזורי במדעים וטכנולוגיה

כנס עבודות הגמר האזורי מתקיים זו שנה רביעית במסגרת גליליום. גם השנה, 

כמו בשנים הקודמות, כלל הכנס מושבי שיפוט בהם הציגו תלמידים את העשייה 

עבודות גמר  48תלמידים שהציגו  52בכנס השנה השתתפו המחקרית שלהם. 

מדעיות וטכנולוגיות, ביניהן גם עבודות שהשאירו את השופטים מהאקדמיה 

איש הגיעו לשמוע את  250 -פעורי פה על רמת התלמידים וההבנות שלהן. כ

לשמוע את הרצאתה של פרופ' רחל אמיר בנושא הנדסה התלמידים וזכו גם 

שהצטיינו בכל אחד בתעשיית המזון. התלמידות והתלמידים  גנטית של צמחים

 קיבלו טבלאטים.מהמושבים 

  

אנחנו נמצאים בפתחו של הרבעון 

השני של שנת הפעילות תשע"ח, 

 השנה החמישית של גליליום.

לצד הישגים ואירועים מרשימים, 

גליליום ממשיך ומתמודד עם 

ומבנה יצירת יציבות, מנגנון 

פעילות שיוביל אותנו גם לשנים 

 הבאות.

השנה קיבלנו, במסגרת התוכנית 

לצפון שהוביל אשכול גליל 

מזרחי, כספים ממשה"ח והאתגר 

 נהיה מורכב עוד יותר.

להלן קצת מהמתרחש אצלינו 

 לעיונכם.

 

 

 החקר במדעי הסביבה והחקלאות תחנת תוכחנ



 

 גם בבתי הספר היסודיים -חשיבה עיצובית

על רקע השינויים המהירים בעולם בכלל ובמערכות החינוך בפרט, קיים חיפוש 

ם שיקנו לתלמידים מיומנויות וכלים ימתמיד אחר תהליכי למידה משמעותי

לצלוח את ההתפתחויות המהירות בעולם. כחלק מהתמודדות זו נוצרים 

עבר להוראה ולמידה אינטרדיסיפלינארית המשלבת מתהליכים של 

חשיבה עיצובית, תהליך של פתרון בעיה עד להצגת תוצר ממשי על ידי 

את יסה ותפאת ה מקדמת . גליליום)"חשיבה עיצובית"( הלומדים

לו, שהחלו בגילאים בוגרים יחסית במטרה לדמות את תהליכי הלתהליכים ה

העבודה ב"עולם האמיתי", גם בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים, זאת על 

מעבר  מנת לייצר תשתית של ידע, כלים ומיומנויות שתסייע לתלמידים בעתיד.

על המרחב לתועלת האישית לתלמיד הבודד קיימת השפעה לתהליכים אלו 

על עתיד התעשייה והיכולת שלה להשפיע על עיצוב דור העתיד,  -האזורי

ליצירת אקוסיסטמה אזורית  -לשיח בין העולם האקדמי, לתעשיה ולחינוך

 ולפיתוח מנועי צמיחה.

תפיסה הנשענת על מומחיות א יה מקדמיםאותה אנחנו  "פיתוח מוצר" תפיסת

על נשענת  התפיסההמאפשר לחלום, לתכנן, ליצור ולייצר. פאב לאב מרחב ו

השילוב שבין קהילה, באמצעות  גליליום, ומעצבת סיסטם שבתוכו פועלת-אקו 

 -. תוכנית זו הינה פרי שיתוף פעולה בין מגבית קנדה ותעשייה, אקדמיה וחינוך

 הרשויות הפועלות במסגרת השותפות. 5

 

 תהליכי חקר בחטיבות הביניים

במסגרת זו ם אלה מסתיימים חלק מתהליכי חקר שהחלו בתחילת השנה. בימי

מכללות ולמרכזים האקדמים לנוער ומציגים בכנסים את ל התלמידיםמגיעים 

העשייה שלהם, זוכים לשמוע הרצאות ממיטב החוקרים במרחב, לומדים וחווים 

 סביבת מחקר ועשייה מדעיים. 

 

 קהילות מורים

יעית מספר קהילות מורים למדעים וטכנולוגיה. גליליום מפעיל זו שנה רב

השנה פועלת קהילת מורי הפיזיקה, מורי המדעים מאזור עמק הירדן וקהילת 

מורי המדעים של הגולן )כולל בתי הספר הדרוזים(. בפקולטה לרפואה בצפת 

ממשיכה גליליום לתמוך את מפגשי הפיקוח המחוזי על הוראת הביולוגיה 

יטב החוקרים מהמרחב הצפוני. קהילות המורים מובילות והמורים פוגשים את מ

 את תלמידיהם לתהליכי חקר משמעותיים ולירידי מדע.

יריד המדע של בתי  16:00-20:00בין השעות  11.3.18 -רשמו לפניכם

הספר היסודיים בגולן ויום המדע לקהילת הגולן. הפעילות תתקיים 

 אלינובמכללת אוהלו שבקצרין ואתם מוזמנים להצטרף 

 

  

 כנס עבודות גמר אזורי במדעים וטכנולוגיה

  

 לימודיקהילת מורי הפיזיקה בסיור 

 בפקולטה לרפואה בצפת

 

 

פועלים במסגרת תלמידי ישיבה תיכונית חיספין 
 חשיבה עיצובית באנרגיות מתחדשות

 

 

תלמידי חטיבות ביניים שסיימו תכניות חקר עם 
 המרכז האקדמי לנוער בכנרת



 

                                                                                  

 

 

הינה מועצה מקומית בדואית הממוקמת טובא זנגרייה   פינת האתגר:

בחלקו הדרומי של עמק החולה. היישוב, נחשב מורכב וגליליום סימן כיעד 

לימודי מדעים לסייע בכל דרך אפשרית בכדי להנגיש לתלמידי הישוב 

וטכנולוגיה ברמה גבוהה. הישוב סובל שנים מדימוי נמוך ובעיתי מאוד, כולל 

מחשש לכניסה אליו של גורמים שונים. בימים אלה מוקם, במאמץ משותף של 

ליצירת פעילות  80,000$ -מספר גופים מרכז ייזמות וחדשנות. אנחנו חסרים כ

ה הינה לגליליום שתפעיל במקום ומחפשים גורם שירים את הכפפה )התרומ

 במקום פעילות לכלל הקהילה(

 

 

על גליליום ואוקריאנה, גליליום עדכונים מתוכניות הפרחים, בפעם הבאה...

וההרפתקאות עם החברות הכלכליות של הגולן ועמק החולה בחיפוש אחר 

 ואתר אינטרנט חדש!!!חקלאות העתיד...

 

 

 

 

 גידול הידרופוני -השתלמות צוות גליליום

  

 

 -ומייקרים השתלמות צוות גליליום רובוטיקה
 חרקים זזים

 

 

חשיפת תוכנית חשיבה עיצובית למנהלי בתי 
 הספר בגליל העליון

 

 

מחנה ארצי לתלמידי אודיסאה במכללה 
 האקדמית תל חי

 

 ניתן ליצור עמנו קשר:

 04-8200807 -נועה טרץ

Ifat46@gmail.com 

 -חפשו אותנו גם בפייסבוק

https://www.facebook.com/Galilium/ 
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