
 

 מהנעשה אצלנו
 בגליליום

                                                                2018 מרץ

 רנט שלנו עלה ל"אוויר"תחדשנו! אתר האינטה

עם גליליום. צירת תודעה והכרות הוא י בפנינועומדים ה אחד האתגרים הגדולים

בארבע השנים האחרונות עובד צוות גליליום במאמץ גדול בכדי להבנות ולייצר 

שותפויות ועשייה יציבה ומשמעותית בתוך מרחב אשכול גליל מזרחי. העשייה 

 אים עמה לא חלחלו לתודעה הציבורית ברמה מספקת.וההישגים הב

מועלים סיפורים בשנה האחרונה אנחנו מתחזקים אתר פייסבוק פעיל אליו 

ואתם  -תמונות בשוטף. בחודש האחרון עלה לאוויר אתר האינטרנט החדש שלנוו

  /http://galilium.eastgalil.org.il -מוזמנים להציץ ולשתף

 

 

 חנת החקר במדעי המיםתב פעילויות

ספטמבר נחנכה בהחקר במדעי המים, בראשה עומדת ד"ר רותי קפלן לוי תחנת 

חיא"ל, -המעבדה לחקר הכנרתשותפות בין  הינהתחנת החקר האחרון. 

חברת מקורות, ת, איגוד ערים כנרהמכללה האקדמית כנרת, רשות ניקוז כנרת, 

-וחוליות, אגודת המים מי, נטפים, גולן פלסטיק עמיעד, ארקל ,א.ר.י ם:מפעלי

מאז  .חי-ומכללה אקדמית תל שמיר למחקרמכון המים, רשות קולחי גולן, גולן, 

, יניהן השתלמויות למדריכיםעשרות פעילויות בהקמתה התקיימו בתחנה 

ללבורנטים, למורי המדעים בעמק הירדן ולצוותי המעבדות של גליליום. נושאי 

, ה של הכנרת, הכימיטיפול ואיכויות מים ,האצות כמשאב  -ההשתלמויות מגוונים

   ועוד.  PCRנבכי ה , אצות-עולם המיקרו

גמר, התקיים מחנה מיון לתכנית "פרחי עבודות  9במסגרת התחנה מבוצעות 

הנדסת מים" והופעלו תכניות מגוונות לתלמידים בנושאי כימיה של מים, איכויות 

 מים ועוד.

  

ח שולחים "הפסח תשע ערב חג

לכם וליקיריכם ברכות ואיחולים. 

 ושקט. שיבוא על כולנו חג אביבי 

 שיביא איתו התחדשות ופריחה.

 שמח גח
  האביב בצבאות סביוניו כבר הגיע"

  ופורחות לקראתו שקדיות בכרמים

  רק ענן ערירי בשולי הרקיע

 .."ישאר להמטיר את אחרון הגשמים

 נתן יהונתן
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כימיה : קורס בהמיםהחקר במדעי  פעילות בתחנת
השפעת סינון בפחם על מליחות מי -של המים

 הכנרת
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 יום גליליום

בציון "יום המים"  יליום יחד עם חברת עמיעדהשנה קיימנו את יום גל

נקבע ובמרץ  22-הבינלאומי מצוין מדי שנה ב יום המים . הבינלאומי

לעיסוק בעיקרו  היום מוקדש. 1992 -על פי החלטה של האו"ם מ

והשנה עסק ב"חיפוש אחר פתרונות חיסכון במים, בבחשיבות ש

לחסכון מים בהשראת הטבע". תלמידי בתי הספר היסודיים בכיתות 

ם פגש את הנמוכות פגשו את מהנדסי ועובדי עמיעד וצוות גליליו

נף בעולם ם. המפגשים עסקו בביומימקרי )עינייתלמידי חטיבות הב

מנסה לחקור את אופן פעילותו של הטבע ה המדע המחקרי

)המודלים, מערכות, מבנה וכדומה( על מנת לחקותו )בצורה 

ת(. התלמידים נחשפו לקשר בין סינתטית( לצורך פתרון בעיה אנושי

עור מבנה הקשקשים המיקרוסקופי של הבגדי הים לכרישים )

 13באולימפיאדת סידני לשבירה של הכריש מורידים את החיכוך עם המים בגדי הים שעוצבו בהשראת המבנה הנ"ל הובילו 

מהזוכים בשחייה באולימפיאדה לבשו את בגדי הים המדוברים מאז נאסר השימוש באולימפיאדות  83%-שיאי עולם חדש ו

מכניס לפיו כמויות גדולות  לוויתן המזיפות) (, להמצאת מסנן החוטים שמקורו בהתבוננות בלוויתן המזיפותבבגד הים המדובר

ם יצורי הי של מי ים. כאשר הוא מוציא אותם חזרה הם עוברים דרך המזיפות אשר עוצרות את כל הדגיגים, האצות ושאר

 הקטנים מהם הוא ניזון

לקשר בין תמנון לזרוע רובוטית המאפשרת גמישות וריבוי מפרקים  (מסנן החוטים, הומצא בהשראת המזיפות של הלוייתן

המפגש עם הטבע כמקור ליצירה אנושית ולפתרון בעיות אנושיות יצר סקרנות ועניין רב בין התלמידים וגם בין  ועוד ועוד.

 צוות גליליום לצוות מפעל עמיעד.

 

 

 מתמטיקה ואנגליתמדעים וטכנולוגיה ככלי לחיזוק ולמידת 

  .והנדסה ומהווים קרקע פורייה ללמידת אנגלית, מתמטיקהמדע וטכנולוגיה הינם חלק מחיי היומיום של התלמידים 

טכנולוגיה להוראת ההמרכז האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן פיתחו תוכנית לימודים רב תחומית המגייסת את המדעים וצוות 

. במסגרת התוכנית נדרשים התלמידים לבצע משימות 'ו–'בכיתות ההאנגלית ופיתוח חשיבה והבנה מתמטית בקרב תלמידים 

מדעיות וטכנולוגיות המחייבות אותם ליישם את הידע המדעי והמתמטי אשר ברשותם לצורך פתרון המשימה. כל יחידת 

לית. לימוד בנויה מששה שיעורים סביב אותו נושא מדעי במהלכם נבנה הידע המדעי, הידע המתמטי ואוצר המילים באנג

מימד ומפעילים חשיבה עיצובית ויצירתית לפיתוח משחקים ואמצעי -במהלך התוכנית משתמשים התלמידים בהדפסת תלת

 ידם.-למידה שונים ללמוד מתמטיקה, הנדסה ואנגלית ובחלק מהמשימות לצורך הצגת הפתרון המוצע על

מגמה זו, של שימוש במדעים וטכנולוגיה לחיזוק לימודי המתמטיקה והאנגלית "מתכתבת" עם המיקודים שהניח שר החינוך 

 לפתחם של מנהלי בתי הספר ואנחנו מניחים כי היא תלך ותתרחב.

 

 

  



 

 

 החקר ירידי

מו ירידי חקר ישוביים ואזוריים בקרית שמונה, , התקייכבכל שנה, גם השנה

גם  ,ונהלראשהשתתפו  הגולן דיצפת וברמת הגולן. ביריד החקר של תלמי

תלמידים דרוזים מהגולן שהציגו, לצד תלמידי בתי הספר מהמועצה האזורית 

 גולן ומהעיר קצרין את העשייה המחקרית שלהם.

של קהילת מורי המדעים שבמסגרתה לומדים מורי  יםתוצר םהחקר ה ייריד

מקבלים  . המוריםם ושיטות להובלת התלמידים בתהליכי חקרהמדעים כלי

מגיעים עם תלמידיהם מצוות גליליום וחוקרים במרחב ותמיכה, הנחייה וליווי 

בפני ו' את תהליכי החקר והתוצרים  -ליריד חקר, בו מציגים תלמידי כיתות ה' ו

  מחבר שופטים אקדמי. ומקבלים משובקבוצות עמיתים, הורים 

 

 

 יום המדע

יום המדע, המצויין מידי שנה ברחבי הארץ, צויין השנה במרחב אשכול גליל 

)אחד  לציבור הרחב מזרחי בשלל ירידים ופעילויות. גליליום הוביל שני ירידים

והשתתף  י בבי"ס דנצינגר בקרית שמונה(במכללת אוהלו בקצרין והשנ

בפעילויות של מכון שמיר למחקר, באמצעות תחנת החקר במדעי הסביבה 

והחקלאות, ובפעילות מכון מיג"ל שקיימה יום שעסק בשימוש ברחפנים 

 לחקלאות מדייקת.

בכל הירידים היתה נוכחות יפה של משתתפים. הפעילויות כללו התנסויות 

חקלאות איכויות מים ו , בסוגיות שליקה, בעולמות הכימיה והפיזיקהברובוט

עתידית. התקיימו מופעים וניתנו הרצאות על ידי חוקרים מובילים מהמרחב 

 בתחומי חקלאות עתידנית.

 

 

 מרכזי אופק

 עםשיתוף ב, יוזמת משרד לפיתוח הנגב והגליל נפתחו מרכזי "אופק" למצוינות

עם "קדימה מדע"  גליליום. במסגרת זו משתף פעולה אשכול גליל מזרחי

תפקיד מרכזי אופק הנו קידום מצוינות מדעית  שאחראים על הפעלת המרכזים.

וטכנולוגית במסגרת פעילות בלתי פורמאלית, לאחר שעות הלימודים. 

בהחלטה משותפת ממוקדת הפעילות בעולם המיקריים ונבחרה לעמוד בראש 

 ששימשה עד כה כרכזת תכניות בגליליום. -המרכזים מירב שיינס

עתידה לפעול בתוך ומירב  שהחל לפעול הנו במכללת אוהלו המוקד העיקרי

במסגרת חופשת הפסח, אליה ב"ס ברנקו וייס בקרית שמונה ובחצור הגלילית. 

יצאו התלמידים, מתקיימת פעילות לבניית אתרים ולעיצוב אופנה בחיבור 

 לעולם המייקרים והטכנולוגיה.

 

 מציגות את תהליך החקר שלהן צפתתלמידות 

  

 

 הפוסטרים שהציגו תלמידי הגולן ביריד החקר

 

 ןמופע יום המדע שהתקיים בגול -על חושים ומדע

 

תלמידי בתי ספר מעמק החולה בפעילות יום 

 שיתוף עם מיג"ל -המדע בנושא רחפנים

תחנה שעוסקת באיכויות המים  -יום המדע בגולן
                     קפלן לויבכנרת עם ד"ר רותי 

 לת תחנת החקר במדעי המיםמנה

 



 

                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 תכנית "פרחי הנדסת מים" ו"פרחי רפואה"

המכוונות לתלמידים בעלי פוטנציאל תלת שנתיות ות ה"פרחים" הנן תכניות תכני

גבוה, המתמיינים לתכניות ובוחרים ללמוד יום בשבוע במסגרת אחר הצהרים 

בשנה הראשונה זוכים התלמידים להעשרה ברמה אקדמית גבוהה. לימודים 

בתחומי דעת כגון פיזיקה, כימיה ובהתאם לתכנית גם אנטומיה/פיזיולוגיה או 

דיותם של התכנית, מעבר להנגשת לימודים ברמה גבוהה מאוד, ייחו מדעי המים.

בנות, דתיים  -יהודים ולא יהודים, בנים -הוא בהרכב האנושי המשתתף בהם

  וחילונים היוצרים קבוצת השתייכות מאתגרות ודעתניות.

  5בשנים השנייה והשלישית נדרשים התלמידים לעבודת חקר ברמה של 

 ים או עבודה מדעית או טכנולוגית בתחום מדעי המ -יחידות לימוד

תלמידים הכותבים עבודה מדעית זוכים לעבוד לצד מדעי הבריאות והרפואה. 

ממכוני המחקר, האקדמיות או התעשייה והם מבצעים מחקר פעיל מנחה חוקר 

התלמידים מנחה כתיבה  במשך כשנה וחצי. לצד החוקר המדעי עובד עם

קריאת המאמרים, ניסוח הראיונות  -מגליליום המסייע להם בכתיבת העבודה

 והצגת התוצרים והמסקנות.

תלמידים הבוחרים בהכנת עבודה טכנולוגית עובדים, בדרך כלל, בצוותים 

 לצד הגדרת בעיה, חיפוש -םיחידת פיתוח( ונדרשי קטנים )בדיוק כפי שעובדת

פתרונות ובנייה של פתרון אפשרי, גם לעבודת צוות ולהבנת תרומת היחיד  

 ע"י מהנדסים או אנשי תעשיהלרוב  אלה מלוויםלעשייה המשותפת. תלמידים 

 ונתמכים באנשי גליליום בתהליך העבודה המשותף, בבניית אב הטיפוס ובהצגתו.

 2 -בתכנית "פרחי הנדסת מים" אנחנו נמצאים בתחילת גיוס של מחזור חמישי. תלמידי התכנית מגיעים להישגים יפים ו

 מעבודות הגמר הטכנולוגיות אף זכו לציונים לשבח בתחרות הארצית שהתקיימה במוזיאון המדע בירושלים.

ת מתקיימת בפקולטה לרפואה בצפת. תלמידי מחזור תכנית "פרחי רפואה" נמצאת בתחילת גיוס של המחזור השלישי. התכני

א' של התכנית נמצאים כעת בתוך תהליכי כתיבת עבודות הגמר ובימים אלה ממש, של חופשת הפסח, מתקיים סמינר 

לימודי בהובלת צוות המרכז האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן בתל חי. במסגרתו מבקרים התלמידים בתעשיות ופועלים 

 במעבדות.

        

 

     

 

 ניתן ליצור עמנו קשר:
 04-8200807 -נועה טרץ

Ifat46@gmail.com 

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

 
 

 

 תלמידי פרחי הנדסת מים מציגים את 
במסגרת התחרות עבודת הגמר שלהם 

 במוזיאון המדע הארצית
 מוזיאון המדע וזוכים בציון לשבחב

 

במעבדות המרכז  רפואהתלמידי פרחי 
מחנה  -האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן

 פסח תשע"ח

 

תכנון ועיצוב אופנה  -ריןמרכז אופק בקצ
 במרחב מייקרים
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