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לכבוד
מנהלי בתי הספר

שלום רב,

הנדון: מיזם מחוזי מגוון ביולוגי וקיימות - "ציפורים וסביבת המחייה שלהן"

בקרוב אנו נכנסים לשנה השמינית של מיזם "כן לציפור" במחוז צפון, גם בתשע"ח 
תבחר כתה ד' אחת שתוביל את התכנית בבית הספר.

בהנחיית המורה למדעים והמטמיע/ה או המדריך/ה הבית ספרי/ת למדעים, יתכננו 
ויבצעו ילדי הכתה תהליך חקר על הציפורים בסביבת בית הספר, אשר מסקנותיו יובילו 

לתובנות חדשות לגבי השפעת האדם על מצב המגוון הביולוגי.

על בסיס התובנות יבנו הילדים המשתתפים במיזם יום שיא חווייתי-לימודי לקהילת 
בית הספר.

בתשע"ח, יעד הקיימות הוא יעד חובה במחוז הצפון וכל מנהל בית ספר יידרש לתת לכך 
מענה בתכנית העבודה.

השתתפות במיזם כן לציפור הינה מסגרת אפשרית למענה על יעד מחוזי זה.

על המורה למדעים המוביל/ה את המיזם לשתף בתהליך את המחנך/ת והמורים  
המקצועיים הרלוונטיים להנחיית הכתה.

תהליך החקר יתבצע במסגרת שעורי המדעים, כחלק מתכנית הלימודים  
השנתית ובהובלת המורה למדעים המוביל/ה את המיזם בבית הספר.

כתה המשתתפת במיזם תקבל מפגשי העשרה של שעה וחצי בהובלת המורה  
למדעים, או המטמיע/ה, או מדריך/ת המדעים המלווה את המורה מטעם המחוז.

מפגשים אלו נועדו לתצפיות ולהעשרה בנושאים הקשורים לציפורים בסביבה  
הקרובה ולעולם הצפרות בכלל.

המטמיע/ה או מדריך/ה המדעים אחראי/ת להנחות את המורה למדעים בכל  
הקשור לתחום הציפורים בסביבה הקרובה ובהובלת צוות המורים של הכתה 

בבניית יום השיא לקהילת בית הספר.

במתווה המיזם ותכנית החקר (שיוצג לפרטיו בכנס הפתיחה שיתקיים ב-24  
באוקטובר 2017) נקבעו "תחנות בקרה" בהן יידרשו המורים למדעים בשיתוף עם 

המטמיע/ה או המדריך/ה לדווח, או להציג תוצרי ביניים לצוות המדריכים 
המחוזיים למדעים, על מנת לקבל את ברכת הדרך להמשך העבודה. כמו כן, מחוון 

לעבודת החקר יחולק למורים למדעים ע"י המטמיעים ו/או המדריכים.
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סיוע ממנהל/ת בית הספר בחיבור המורים הרלוונטיים להובלת המיזם, וביצירת  
מרחב המאפשר שיתוף פעולה ביניהם חיוני ביותר.

תוצרים מצופים: פוסטר המציג תהליך חקר מדעי המבוסס על תצפיות - על פי  
המחוון; אקטיביזם סביבתי; נראות בפורטל הבית ספרי.

             בתשע"ח נוכל לקלוט כ-100 בתי ספר הדורשים ליווי של מטמיעה/ה או        
             מדריך/ת מדעים.

עם זאת, וועדת ההיגוי של המיזם מקדמת בברכה בתי"ס ותיקים במיזם שממשיכים 
בכוחות מקומיים, ותעניק, בתאום מראש מפגש עם צפר לכתה המשתתפת בכל אחד 

מבתי הספר הללו שירשמו למיזם.

כנס הפתיחה למורים יתקיים ב-24 בנובמבר 2017 (פרטים נוספים יישלחו לנרשמים).
מועדי ימי השיא האזוריים נקבעו ויפורסמו בתחילת תשע"ח.

להרשמה למיזם, אנא מלאו את הקישור הבא:

רישום למיזם כן לציפור תשע"ח

טופס ההרשמה הינו אישור לכך שמנהל/ת בית הספר והמורה למדעים המוביל/ה את 
המיזם רוצים לקחת חלק במיזם "כן לציפור" בשנת תשע"ח ויעשו כל שביכולתם 

למימוש הכתוב לעיל להצלחת המיזם.

יש למלא ולשלוח את הטופס המקוון עד ה - 1/7/18

המיזם הינו ייחודי בקנה מידה ארצי והצלחתו תלויה בכם המנהלים ובמורי המדעים 
שיבחרו על ידכם להפעיל המיזם. מעורבותכם בתכנית חשובה ביותר, אודה על שיתוף 

הפעולה.

בכבוד רב,

ד"ר אורנה שמחון
מנהלת המחוז

                                                                                     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTPtoVt_ZZdYRkNvw7ACY4zTSCiody2LcB09IwFQXCF4Bf7g/viewform
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העתק: ח"כ נפתלי בנט, שר החינוך
             מר שמואל אבוהב, מנכ"ל המשרד

             ד"ר משה ויינשטוק, יו"ר המזכירות הפדגוגית
             ד"ר גילמור קשת, מנהלת אגף מדעים המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך   

             ד"ר אביבה בריינר, מ"מ מפמ"ר מדע וטכנולוגיה 
             מר ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

             מר משה פקמן, מנכ"ל החברה להגנת הטבע
             מר שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים הלאומיים

             מר דני עטר, מנכ"ל הקרן הקיימת לישראל
             מר ניסים מטלון, מנכ"ל קרן קרב

             פרופ' יוסי לשם, החברה להגנת הטבע 
             גב' דורית זיס, מנהלת מחוז הצפון ,משרד להגנת הסביבה  

             ראשי רשויות
             מנהלי אגפי החינוך במחוז

             ד"ר אירית שדה, מפמ"רית ללימודי הסביבה 
             מר אמיר מיכאל, מפקח המחוז

             הנהלת המחוז
             מפקחים כוללים

             גב' אילנית אייזיק, ממונה על הוראת המדעים בבתי"ס יסודיים מגזר יהודי      
             ובדואי וממונה מחוזית לחינוך לקיימות ורכזת המיזם במחוז

             ד"ר חמד טרביה, מפקח על לימודי המדעים בבתי"ס יסודיים במגזר הערבי
             מר אכרם אברהים,  מפקח מדעים במגזר הדרוזי

             מר מאג'ד חג'אג'רה,  רפרנט מחוז הצפון, המשרד להגנת הסביבה  
             מר רועי שמחה, רפרנט מחוז הצפון, המשרד להגנת הסביבה  

             גב' שרית לוי גרוסו, מרכזת בכירה חינוך וקהילה, המשרד להגנת הסביבה 
             מדריכות מחוזיות לחינוך לקיימות, משרד החינוך

             גב' אורנה גמר, רכזת המיזם 


