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 א. פרטים אישיים 

 ד"ר אדיב גל . 1

 שם: אדיב גל 

 ארץ לידה: ישראל 

 1968שנת לידה: 

 כפר סבא 13/4כתובת: משעול גיל 

 adiv.gal@smkb.ac.il :דואל

 

 דרגת מרצה מטעם מכללת סמינר הקיבוצים.   2017

 

 אקדמית השכלה . 2

 תעודת הוראה, מכללת בית ברל. 2012  – 2011

2000 –  2007   Ph.D. העברית באקולוגיה, סטטיסטיקה ואבולוציה, האוניברסיטה . 

והטיפול  שם העבודה:    ההשפעה של תנאי סביבה שונים על התנהגות הקינון 

   .(Falco naumanniהאדום )ההורי אצל הבז  

 . מנחים: פרופ' עוזי מוטרו ופרופ' דיווד זלץ

1996 –  1999   M.Sc. אביב -אוניברסיטת תל, בזואולוגיה ואיכות סביבה. 

 . מאפייני נדידת הלילה של העופות מעל מרכז ישראלשם העבודה: 

 טוב וד"ר יוסי לשם.-םמנחים: פרופ' יורם יו 

1993 –  1996   B.Sc.  אוניברסיטת בר אילן, בביולוגיה בהצטיינות . 

 

 . השכלה פדגוגית 3

 תעודת הוראה, מכללת בית ברל. 2012  – 2011

 

 . ותק וניסיון בהוראה 4

 מכללת סמינר הקיבוצים 

הוראה במכללת סמינר הקיבוצים בחוג למדעים. במסגרת זו אני מלמד מגוון   היום  – 2009

  םסביבתיים, אקולוגים, זואולוגיים והקשר ביניהקורסים העוסקים בנושאים  

לבין היבטים חברתיים. את הקורסים הנ"ל אני מלמד כחלק מהתכניות לתואר  

עם   )ביחד  תזה  ועבודות  גמר  עבודות  מנחה  אני  כן,  כמו  שני.  ולתואר  ראשון 

 מוס דרייפוס ופרופ' נמרוד אלוני(.  עשותפים. לדוגמה: פרופ' 

 אחרים ומוסדות חינוך מוסדות אקדמיים 

מלמד   היום    – 2018 אני  בביה"ס  הנחל.  בשביל  בתכנית  אלונה  תל"י  ספר  בבית    4מורה 

שעות שבועיות את שתי כיתות ד'. בתכנית אנו עוסקים בפעילות סביב נחל  

על  תנינים   תכנית  בדגש  לקיימות.  וחינוך  מקום  מבוסס  מלווה  זו  חינוך 

  במחקרים הנערכים במכללה.

mailto:adiv.gal@smkb.ac.il


2 
 

  4מורה בבית ספר תל"י אלונה בתכנית הבזים האדומים. בביה"ס אני מלמד  היום  – 2005

  – שעות שבועיות את שתי כיתות ה'. בתכנית אנו עוקבים אחר הבז האדום  

 מלווה במחקרים הנערכים במכללה. זו מין בסכנת הכחדה עולמית. תכנית 

א 2009  – 2006 בשנים  תעשייתי.  לעיצוב  בחוג  הדסה  במכללת  קורס  הוראה  לימדתי  לו 

הקו התעשייה  רקיימות.  למעצבי  הרעיוני  הבסיס  את  להקנות  נועד  ס 

העתידיים להם השפעה רבה על מוצרי השוק. בשנים אלו הועסקתי על בסיס  

 שעתי. 

 מתרגל באוניברסיטה העברית בקורסים: אבולוציה ופלורסטיקה.  2006  – 2002

בקורס   2004  – 2002 קיי  במכללת  לכל  הוראה  חובה  קורס  היה  זה  קורס  הסיור הקצר. 

תחילת   שלפני  בשבוע  מרוכז  קורס  היה  הקורס  במכללה.  הסטודנטיות 

להעביר   מחויבת  היתה  סטודנטית  כל  במסגרת    4הלימודים.  סיורים 

ההתנסות המעשית שלה ואני באתי לצפות בסיור אחד, שנחשב סיור מבחן.  

 .50%היקף המשרה בתקופה זו היה 

לבית   2002  – 2001 וטכנולוגיה  מדע  של  ההשתלמויות  במרכז  אחווה  במכללת  הוראה 

הספר היסודי. בשנים אלו ריכזתי את ההשתלמות במדע וטכנולוגיה עבור  

 המורים של בית הספר היסודי. בשנים אלו הועסקתי על פי שכר שעתי. 
 

 

 נוספים שאינם הוראה  תפקידיםפרטים על מקומות עבודה ו. 5

 יועץ אקולוגי לחברת תדיראן. תדיראן    2021  – 2020

 יועץ אקולוגי בנושא יער מכבים. מכבים 2020

 יועץ אקולוגי. כרמיאל    2020  – 2019

תת"ל   ות"ל    2019  – 2017 בתכניות:  לות"ל  אקולוגי  תת"ל  43יועץ  א',  46, 

תת"ל  74תת"ל   ,  74א', תת"ל  46, תת"ל  43תת"ל  ,  80, 

 . ב'29, תת"ל  80תת"ל 

 . עץ אקולוגי לקק"לוי קק"ל    2021  – 2018

אקולוגי  קרני שומרון    2020  – 2018 יועץ  שומרון,  קרני  אב  לתכנית  אקולוגי  יועץ 

 . לסקר שטחים פתוחים

 יועץ אקולוגי לסקר שטחים פתוחים. מצפה רמון  2020  – 2018

ליעוץ    –טנא   היום    – 2003 חברה 

 אקולוגי 

ביעוץ אקולוגי אותה אני  חברת טנא היא חברה העוסקת  

אקולוגיים   סקרים  נערכים  זו  חברה  במסגרת  מנהל. 

ומוענק יעוץ אקולוגי למגוון גופים במשק הישראלי. בין  

החברה  במשק:  הירוקים  הגופים  לכל  יעוץ  ניתן  היתר 

להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים וקרן קיימת לישראל.  

נו )ות"ל(,  לאומיות  לתשתיות  לועדה  יעוץ  בל  בנוסף, 

אנרג'י, חברת חשמל, אנלייט, רכבת ישראל, תה"ל ועוד.  

במסגרת חברת טנא נערכו מספר מחקרים וסקרים אשר  

אינם מפורסמים בכתבי עת מדעים אבל הופקו כדוחות  

 מחקר ויעוץ.
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אסטרטגיות     2013  – 2003 אסיף 

 בע"מ 

במסגרת חברת אסיף אסטרטגיות פעלתי כיועץ סביבתי  

במשק, כדוגמת, אגד, דן, מפעלי נשר, חברת  לגופי תעשיה  

פעלתי כחלק מצוות אשר בנה    .אלי לילי ומפעלי ים המלח

ניהלתי  מהמקרים  בחלק  הסביבתית.  האסטרטגיה  את 

את הצוות החינוכי אשר שילב את נושא החינוך באג'נדה  

 הסביבתית של גופי התעשייה. לדוגמה במפעל נשר.  

שנים אלו ניהלתי וביצעתי את הסקר האקולוגי  במהלך   רמת הנדיב    2014  – 2010

נועד לבחון את   יונקים ליליים ברמת הנדיב. הסקר  של 

רמת   של  המזרחית  הגדר  לאורך  היונקים  של  פעילותם 

הנדיב כחלק ממציאת פתרונות למניעת בידודה של רמת  

כביש   הרחבת  בעקבות  זו  652הנדיב  פעילות  במסגרת   .

שנ  לתואר  סטודנטיות  מספר  את  הנחתי  כתבו  אשר  י 

עבודת הגמר שלהם תוך התבססות על הנתונים שנאספו  

 במחקר. 

במסגרת מכון דש"א ריכזתי מספר סקרים של טבע, נוף   מכון דש"א    2012  – 2006

נועדו   הסקרים  בארץ.  שונים  באזורים  אדם  ומורשת 

ולהוות   בארץ  השונים  הפתוחים  השטחים  את  לאפיין 

 התכנון. בסיס לתוכניות הפיתוח של ועדות 

 

  . השתלמויות ולימודים6

 כמשתתף 

 צוות חשיבה הוראה קשובה דרך מכון מופ"ת. 60 הוראה קשובה    2021  – 2019

אקו 30 המוניזם-אקו   2021  – 2019 בנושא  חשיבה  דרך  -צוות  הומניזם 

 .הפקולטה למדעים בסמינר הקיבוצים

לעידן   2020 הוראה  התאמת 

 הקורונה 

של   10 והערכה  השתלמות  דיגיטלית  פדגוגיה 

 . חלופית

 ________  _______________  __  _________________________________ 

הייתי   15 כתיבה אקדמית  2018 זו  במסגרת  הקיבוצים.  סמינר  מכללת 

הכתיבה   כישורי  בשיפור  שעסקה  לסדנה  שותף 

 האקדמית. 

המאגדת את כל ראשי חוגי  מכון מופ"ת. מסגרת   56 מדעים חוגי ראשי  2013

המדעים של המכללות השונות בארץ. במסגרת  

לתכניות   הקשורים  שונים  היבטים  על  דנו  זו 

הלימודים, נקודת ממשק בין המכללות, רעיונות  

 .לשיפור והתמודדות עם אתגרים

 כנ"ל.  56 מדעים חוגי ראשי  2014

 כנ"ל.  56 מדעים חוגי ראשי  2015

 כנ"ל.  56 מדעים חוגי ראשי  2016

 כנ"ל  56 מדעים חוגי ראשי  2017
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האקדמית   20 כתיבה אקדמית  2019 הכתיבה  לשיפור  בסדנה  משתתף 

 מטעם סמינר הקיבוצים 

 

 כמרכז

ובטיחות   2002 בטחון  רכזי 

 במערכת החינוך 

קורס   112 את  ריכזתי  זו  במסגרת  קיי.  מכללת 

באזור   החינוך  משרד  של  והבטיחות  הבטחון 

זה   קורס  את  דרום.  לקבל  למשתתפיו  אפשר 

תעודת רכז הטיולים הבית ספרית ולהוביל את  

 הטיולים השנתיים בבית הספר.

 ב. הוראה

 קורסים  רשימת  . 1

 קורסים שלימדתי בחמש השנים האחרונות במכללת סמינר הקיבוצים 

הקורס ניתן לסטודנטים של שנה ב' בתואר השני לחינוך סביבתי. הקורס נועד    –משאבי טבע   .1

משאבי הטבע. הקורס    – שלטון    – להקנות לסטודנטים את הבסיס המדעי לקשרים שבין הון  

התמקד בחשיפת מערכת הקשרים בין בעלי ההון במדינת ישראל לבין נציגי ממשלות ישראל  

 הסביבתי ו)אי( הצדק החברתי.  ובחינת השפעת קשרים אלו על )אי( הצדק 

נועד    –סמינריון   .2 הקורס  סביבתי.  לחינוך  השני  בתואר  א'  שנה  של  לסטודנטים  ניתן  הקורס 

אקדמית. בקורס ניתן דגש על    הלהקנות לסטודנטים את הכלים הראשונים בכתיבה של עבוד

 מיזוג חומרים וכתיבה תמה.

סביבתי  .3 משבר  של  בעידן  לסטוד  –  ביוספרה  הניתן  הראשונה  קורס  בשנה  שני  לתואר  נטים 

ולקשר בין הביוספרה,    ללימודיהם. הקורס נותן את הבסיס המדעי לבחינת המשבר הסביבתי

 .  גאוספרה, הידרוספרה ואטמוספרה

קורס הניתן לסטודנטים לתואר שני בשנה השניה ללימודיהם.   –מערכות אקולוגיות חברתיות  .4

חברתיות שונות בארץ.  - לוש מערכות אקולוגיותהקורס הינו קורס סיורים בו אנו מבקרים בש

 הקורס מהווה קורס המשך לקורס ביוספרה בעידן של משבר סביבתי. 

יסודי    –אקולוגיה   .5 העל  הניתן לסטודנטים של המסלול  ביולוגיה. הקורס מקנה את    – קורס 

במערכת   הקשרים  הבנת  האקולוגית,  המערכת  על  להתבוננות  הראשוניים  העקרונות 

 התנסות בחקר מדעי וכתיבה אקדמית.   האקולוגית,

צפון   .6 לימודי  השלישית    –מחנה  השנה  או  השניה  בשנה  הלומדים  לסטודנטים  הניתן  קורס 

יסודי   העל  הארץ    –במסלול  בצפון  שונים  באזורים  מסיירים  אנו  הקורס  במהלך  ביולוגיה. 

 ומדגישים את הקשר בין האדם לסביבה. 

הלו   –חולייתנים   .7 לסטודנטים  הניתן  יסודי  קורס  העל  ובמסלול  מדעים  בהתמחות    – מדים 

ביולוגיה. הקורס עורך הכרות עם חמש המחלקות של החולייתנים תוך מתן דגש על התאמה  

 בין מבנה לתפקיד, התפתחות אבולוציונית והתאמות לסביבה. 

קורס הניתן לסטודנטים במסלול הגיל הרך. הקורס מקנה את הכלים להתבוננות    – טבע בעונתו   .8

 יוטיים. ב-בטבע והבנת מערכת יחסי הגומלין בין הגורמים הביוטיים לא

קורס החושף את הסטודנטים של הגיל הרך לקשר שבין ילדים ובעלי חיים.   –ילדים ובעלי חיים   .9

ננות. כמו כן, עוסק הקורס בדילמות מוסריות  הקורס עוסק בהקניית כלים לתצפית, חקר והתבו

 הקשורות לקשר שבין בעלי חיים לאדם.
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יסודי    – ביולוגי  המגוון  ה .10 העל  במסלול  הראשון  התואר  של  לסטודנטים  הניתן  קורס 

"מגוון  טולסטודנ המושג  בהבנת  מתרכז  הקורס  סביבתי.  לחינוך  התכנית  של  שני  לתואר  ים 

 רס משולבים סיורים לבחינת הקשר בין התיאוריה למעשה. ביולוגי" והשלכותיו על חיינו. בקו

חקר   .11 ההתמחות    –מיומנויות  במסלול  הראשון  בתואר  הלומדים  לסטודנטים  הניתן  קורס 

כל   על  נועד לאפשר התנסות של הסטודנטים עם תהליך החקר  יסודי. הקורס  ובמסלול העל 

 מרכיביו. משלב התכנון, הביצוע והכתיבה. 

לוק .12 פעל  גלובלי  פזמוני   –אלי  חשוב  אורן  ד"ר  בשיתוף  לאומי  בין  )-קורס   Teachersלוי 

College, Columbia University  )את התופעה המקומית של חינוך    וחקר    תבצע כסדנההש

 .סביבתי/חינוך לקיימות דרך הפריזמה של גלובליזציה והמפגש בין העולמי והמקומי

 קורסים שלימדתי בעבר במכללת סמינר הקיבוצים 

ביולוגיה. הקורס בחן את ההתנהלות    –קורס בחירה במסלול העל יסודי    –אקולוגיה עירונית   .1

ביוטיות  - האקולוגית של העיר תל אביב. במהלך הקורס ערכו הסטודנטים מדידות ביוטיות וא

 שעות בעיר תל אביב, נתחו את הנתונים וכתבו דוח מסכם.  24במשך 

בע"ח   .2 העל  –התנהגות  במסלול  בחירה  ההיבטים    –יסודי    קורס  את  בחן  הקורס  ביולוגיה. 

 השונים של התנהגות בעלי החיים והקשר שלהם לאדם. 

המדעי .3 בהוראת  ופדגוגיים  קוריקולריים  ב'    –ם  היבטים  שנה  של  לסטודנטים  שניתן  קורס 

במסלול ההתמחות. הקורס ליווה את ההתנסות המעשית של הסטודנטים. הקורס העניק כלים  

 ראשוניים להתמודדות עם החיים בכיתה. 

קורס בחירה בתואר שני לחינוך סביבתי אשר פותח צוהר להבנת חשיבותם    –שטחים פתוחים   .4

ט. במהלך הקורס חוקרים הסטודנטים מספר מקרי  של השטחים הפתוחים בכלל ובישראל בפר

 בוחן הנמצאים בכותרות.  

לגננת    –קיימות   .5 כלים  מתן  על  דגש  ניתן  בקורס  הרך.  הגיל  של  לסטודנטיות  הניתן  קורס 

העתידית ליישום עקרונות הקיימות מתוך ראייה שגננת מהווה ציר מרכזי בקהילה בה היא  

 פועלת. 

טים של הרחבת הסמכה כחלק מהכשרתם. הקורס מתרכז קורס הניתן לסטודנ  –זואולוגיה   .6

 בעקרונות אבולוציוניים והתאמה של האורגניזמים לסביבתו.

 חומרי למידה והערכה  דוגמאות ל . 2

 קורס טבע בעונתו ב  -מבנה הפרח ומשפחות צמחים    פרק הלמידה על  סיכוםל  –. קופסאות בריחה  1

אקדמי   במוסד  כסטודנט/ית  בה  להתנסות  היא  זו  חלופית  הערכה  מטרת  לב,  רמת  שימו  ולכן 

זאת,   עם  יחד  סטודנט/ית.  של  הידע  לרמת  היא  הכלים  המשימה  לארגז  כלים  "לאסוף"  לאפשר 

 לקראת עבודתכן / ם המעשית בגני הילדים.  החינוכיים 

שאלה. השאלות קשורות למבנה    מתאימה לפניכן קופסה בה מנעול עם שלוש ספרות. לכל ספרה  

ו  של  של  משפחות  להפרח  הגימטרי  הערך  את  לחשב  החידה,  את  נכונה  לפתור  עליכן  צמחים. 

על  והתשובה,   נכונה  ועניתן  במידה  הספרות.  את  הספרות  כל  לחבר  לפתוח    –שלוש  את  תוכלו 

 מה יש בתוכה. ולבדוק הקופסה 

 מספר  גימטריה  תשובה  שאלה

 איבר רבייה זכרי 

 

   

    ן מגביה את המאבק
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 העברת גרגר אבקה מהאבק לצלקת

 

   

 

 

 מספר  גימטריה  תשובה  שאלה

 משפחה בה האבקה נצמדת למאביק על הגב 

 

   

 בעזרתו מגיעים תא המין הזכריים לביצית 

 

   

 כל איברי הפרח יושבים עליה 

 

   

 

 מספר  גימטריה  תשובה  שאלה

 מספר עלי הכותרת במצליבים 

 

   

 פרח אדום עם כתמים שחורים 

 

   

 משפחה שמואבקת על ידי רוח 

 

   

 

 קורס אקולוגיהב -סיום קורס הערכה ל – תרגיל בית גידול. 2

 מבנה התרגיל 

 איסוף חומר על בית הגידול בצורה משותפת  .1

 יישום החומר הנלמד בכיתה  .2

 25.6.20הגשת עבודה במייל עד  .3

 25.6.20במודל( עד יצירת פוסטר מדעי )הסבר קיים  .4

 על מנת להסביר את התהליך מצורף האיור הבא 
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 מטרות

 הכרות עם בתי גידול שונים בארץ .1

 תרגול של למידה עצמית ולמידה קבוצתית )פירוט בהמשך( .2

 תרגול של בניית פוסטר מדעי  .3

 רעיונות פדגוגיים בבסיס העבודה

 כאן בשביל ללמוד.אתן / ם  –דבר ראשון, זכרו, התרגיל נועד בשבילכן / ם  •

העבודה משלבת מגוון רחב של עקרונות אשר אנחנו כמחנכים, רוצים להקנות לתלמידים. עבודת   •

צוות, שיתוף פעולה, למידה עצמית, למדיה שיתופית, עזרה הדדית, גישה בה התלמיד במרכז, 

 גישה בה המורה משמש כמנחה, גישה בה לא כל הידע נמצא אצל המרצה ועוד. 

קבוצה לקרוא את הרעיונות של הקבוצות האחרות, כל קבוצה יכולה לקחת רעיונות    חובה על כל  •

  –מהקבוצה האחרת, כל קבוצה יכולה להיעזר בחומרים של קבוצה אחרת. זה ממש לא פלגיאט 

זו למידה שיתופית שמסייעת לכן / ם ללמוד אחד מהשני. לכן, המטרה היא כמה שיותר לשתף  

ומרים, לקרוא חומרים של אחרים, לשתף רעיונות, לעזור, לטייב  צות, לשתף חופעולה בין הקב

 רעיונות של אחרים. 

של קבוצה אחת לא בא על חשבון של קבוצה אחרת. הציונים של העבודות האחרות    100זכרו ציון   •

. יכולות להיות מספר  100לא נבדקים יחסית לעבודה הכי טובה. כל עבודה יכולה להשיג ציון  

 .  100קבוצות עם ציון 

   נשלח אליכם הקישור. –נפתח קובץ עבודה משותף לכל הקורס  •
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העבודה תעשה בקבוצות בחלוקה אותה אני מבצע. קבוצות העבודה מופיעות בסוף המסמך וכן   •

בחלונית במודל שנקראת "קבוצות עבודה לתרגיל בית גידול" וכן בקובץ עבודה המשותף שנפתח  

מי  ".    מסמך עבודה משותף   -תרגיל בית הגידול    -ונה  בגוגל דוקס שנקרא: "אקולוגיה בזמן קור

 מי שלא הצליח להיכנס שישלח לי מייל.. שלא קיבל קישור עד לשיעור שישלח לי מייל

שנעש .1 החלוקה  מאחרי  בכיתה  יהרציונל  החברים  מעגל  הרחבת  כוללת  המרצה  ידי  על  ת 

 והרחבת ההכרות הבין תרבותית בכיתה. 

כל בתי הגידול    –אין אפשרות לבחור בית גידול דומה    –גידול  על כל קבוצה לבחור בית   .2

יופיעו בקובץ גוגל דוקס המשותף, כך שכל קבוצה תוכל לראות איזה בית גידול בחרה כל  

 קבוצה. 

כל קבוצה מעלה את כל החומרים שלה לקובץ המשותף כך שכל הקבוצות יוכלו לראות   .3

 הם שימוש.אותו, ללמוד ממנו ולהחליט האם ברצונה לעשות ב

כל מקור מידע בו נעשה שימוש יועלה לקובץ המשותף כך שכל הקבוצות יוכלו לראות אותו,   .4

 ללמוד ממנו ולהחליט האם ברצונם לעשות בו שימוש. 

 כל התשובות צריכות להיכתב בצורה כזו שאראה שקיימת הבנה של החומר.  .5

 

 פירוט המשימות

 שימות והרכב הציון פירוט המ  -חלק א': איסוף חומר על בית הגידול 

משימה  

 מספר 

תוצר  פירוט המשימה 

 מצופה 

ציון   אחוז ציון  הערות 

 מצטבר

הגידול  1 בית  את  לבחור  יש 

 אותו תרצו לחקור 

 

שם בית  

הגידול  

בגוגל  

 דוקס 

אין לבחור אותו  

כמו   גידול  בית 

 קבוצה אחרת 

  

הגידול  2 בית  גבולות  תיאור 

 כולל נימוק 

פירוט  

בקובץ  

גוגל  

 דוקס 

לרשום אילו  יש  

רעיונות  

לקחתם  

בית   לתיאור 

שלכם   הגידול 

מקבוצות  

 אחרות 

בית   תיאור 

 5הגידול: 

 

מספרי   פירוט 

הקבוצות  

לכם   שסייעו 

נעזרתם   ובהם 

הרעיונות   ומה 

נעזרתם:   בהם 

5 

10 

מרכיבי  3 את  לתאר  יש 

הגידול.  בית  של  הסביבה 

של  במצגת  להיעזר  ניתן 

 הקורס או בספר 

פירוט  

בקובץ  

גוגל  

 דוקס 

לפחות   לתת  יש 

דוגמאות מכל    3

יחסי   מערכת 

 גומלין 

 

מרכיבי   תיאור 

 5הסביבה: 

 

מספרי   פירוט 

הקבוצות  

לכם   שסייעו 

20 
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משימה  

 מספר 

תוצר  פירוט המשימה 

 מצופה 

ציון   אחוז ציון  הערות 

 מצטבר

יש לרשום אילו  

רעיונות  

לקחתם  

מקבוצות  

 אחרות 

נעזרתם   ובהם 

הרעיונות   ומה 

נעזרתם:   בהם 

5 

 

יש לתת דוגמה לכל מערכות  4

הגורמים  בין  הגומלין  יחסי 

שם   – הביוטיים   ציון  כולל 

יש  הגומלין.  יחסי  מערכת 

הגורמים  מהם  לפרט 

הביוטיים הנוטלים חלק בכל 

יחסי  ממערכת  אחת 

את  לסמן  יש  הגומלין, 

מערכת חסי הגומלין בסימון 

מה -,  0) לרשום  ויש   )+  ,

ביוטי  גורם  כל  של  חלקו 

 אילו   במערכת יחסים

פירוט  

בקובץ  

גוגל  

 דוקס 

לפחות   לתת  יש 

דוגמאות מכל    3

יחסי   מערכת 

 גומלין 

 

יש לרשום אילו  

רעיונות  

לקחתם  

מקבוצות  

 אחרות 

יחסי   תיאור 

 5הגומלין: 

 

מספרי   פירוט 

הקבוצות  

לכם   שסייעו 

נעזרתם   ובהם 

הרעיונות   ומה 

נעזרתם:   בהם 

5 

 

30 

שמירת  5 מצב  את  לתאר  יש 

ו  הגידול  בבית  לרשום הטבע 

בית למה   של  עתידו  דעתכם 

כיצד  לרשום  יש  זה?  גידול 

בית גידול זה הושפע מוירוס 

 הקורונה 

פירוט  

בקובץ  

גוגל  

 דוקס 

את   לתאר  יש 

שמירת  מצב 

 הטבע:

 

את   לפרט  יש 

וירוס   השפעת 

על   הקורונה 

 בית הגידול: 

מצב   תיאור 

טבע   שמירת 

ועתידו  

מנקודת  

מבטכם 

ותיאור  

השפעת  

על   הקורונה 

 5ל:  בית הגידו

 

מספרי   פירוט 

הקבוצות  

לכם   שסייעו 

נעזרתם   ובהם 

הרעיונות   ומה 

נעזרתם:   בהם 

5 

 

40 

פירוט   סרטוט מארג המזון  6

בקובץ  

ליצור   יש 

של   סרטוט 

 20 
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משימה  

 מספר 

תוצר  פירוט המשימה 

 מצופה 

ציון   אחוז ציון  הערות 

 מצטבר

גוגל  

 דוקס 

מארג המזון ובו  

המרכיבים   כל 

והא - הביוטים 

ביוטים  

שהוזכרו  

 בעבודה 

 60% סה"כ     

 

 

במייל על פי הכללים של איך מגישים עבודה )יש חלונית במודל  את העבודה הקבוצתית יש להגיש  

במושגים   שימוש  על  להקפיד  יש  כתובה(.  עבודה  מגישים  כיצד  זה:  בשביל  במיוחד  שמיועדת 

 . שיעור אחרון לסימסטר –. מועד אחרון להגשה 20% – אקולוגיים 

 

 קורס משאבי טבע -הערכת סיום קורס  – . תרגיל בית גידול3

 . מושגים/שמות/משאבי טבע והקשר בין הדברים 50מפת מושגים עם 

מעגלי  תוך התייחסות ללניהול משאבי הטבע של המדינה  המלצות אופרטיביות למדינת ישראל    5

 . השפעה מקומיים/ארציים/בינלאומיים

 

 רס טבע בעונתווקב -הכנה לקראת מבחן תרגיל  –. הכנת משחק 4 

   משימה:

 רביעיות( )או כל משחק יצירתי שנראה לכן...(.  7כרון או הכנת משחק רביעיות )יהכנת משחק ז

  מטרות:

 הכרות עם מיני העופות ובעלי חיים.  .1

 הכרות עם תכונות העופות ובעלי חיים.  .2

 תרגול של התבוננות.  .3

 תרגול של מיון.  .4

 מהלך העבודה:

 זוגות או משחק רביעיות הכולל שבע רביעיות.  15כרון הכולל יין משחק זיש להכ 

ק רק להשאיר שתי תמונות  יכל שני קלפים יהיו בעלי מכנה משותף אחר )לא מספ   כרון:ימשחק ז

זוגות הקשורים לעופות ועוד חמישה זוגות הקשורים    10של אותו מין, אלא לעלות ברמה(. יש להכין  

 . בכלליותלעולם החי 

 כל ארבעה קלפים יהיו בעלי מכנה משותף, שבכל אחד מהם מרכיב שונה.   משחק רביעיות:

 דגשים:

 בכל כרטיס: 

 תהיה תמונה של שם העוף או/ו בע"ח או/ו התכונה.   .1

 יהיה מלל של שם העוף או/ו בע"ח או/ו התכונה.   .2

 דרך עבודה:
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 קבוצות העבודה יהיו של עד שלוש סטודנטיות ולא יותר. 

 רך הגשה:ד

אין צורך להכין בפועל את המשחק, אבל יש להכין את החומרים עד שלב אחד לפני הפקה. אי לכך,  

כרון או  יניתן לשלוח את העבודה כקובץ דיגיטלי המפרט בצורה ברורה מהם הזוגות במשחק הז

 מהם הרביעיות. לא להשאיר לי לנחש למה התכוונתן. 

 מועד הגשה:

 הקורס. אחרון של  השיעור  ב

 מחוון: 

מעמיקה   התבוננות  יצריכו  אשר  לפרטים  לב  ותשומת  דיוק  עמקה,  להמחיש  צריכה  העבודה 

 שיאפשרו למידה משמעותית וחווייתית. 

 נקודות. 3.5כל קלף ברביעייה =  

 נקודות.   3.3כל קלף בזוגות =  

 

 משבר סביבתי קורס ביוספרה בעידן של ב - פרק מהערכה של הקורס  –. הכנת פוסטר מדעי 5

 איך מכינים פוסטר מדעי? 

 פוסטר מדעי הוא דרך להצגת מחקר באופן מתומצת וויזואלי.  •

הפוסטר המדעי בעל מבנה קבוע הכולל את המרכיבים הבאים: כותרת, שם החוקר, מכון/מקום   •

 מחקר, טקסט ואיורים.  

והאיורים מכילים את המרכיבים הבאים: הקדמה, מטרות, שאלות מחקר, ש • יטות  הטקסט 

המלצות   ומסקנות,  דיון  ואיורים(,  טבלאות  )שכוללות  תוצאות  וחומרים(,  ציוד  )כולל  מחקר 

 והשלכות לעתיד. 

 לפני הכנת הפוסטר, רצוי לצייר על דף את תכנון הפוסטר והיכן יעמוד כל אחד מחלקיו. •

במצגת   • הפוסטר  להכנת  להיעזר  של  Power Pointניתן  השונים  החלקים  את  להכין  אפשר   .

 סטר, להדפיסם בצבע ואחר כך לסדרם על בריסטול. הפו

מבנה הפוסטר צריך להיות ברצף הגיוני ועל כן ארגון מרכיביו צריך להיות בהתאם לתבנית   •

 הבאה: 
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 הנחיות להכנת הפוסטר:

 הכותרת צריכה להיות ברורה, קצרה ואטרקטיבית.   כותרת: •

 מופיעים שמות החוקרים והמסגרת בה נעשה המחקר.  מתחת לכותרת: •

 בנקודות המרכזיות והחשובות שהחוקרים מעוניינים להציג.  להתמקד •

על יחס הגיוני )סביר( בין כמות המלל ומספר האיורים והטבלאות )אין להגזים בכמות  להקפיד   •

 להכביר במלל יתר על המידה(.האיורים ולא 

 צריכים להיות בגודל הנראה היטב גם ממרחק של כשני מטר.  הכיתוב והאיורים •

 ס"מ.  100ס"מ, אורך  80רוחב  מימדי הפוסטר: •

 רווח של שורה וחצי.  28לפחות  גודל האותיות ורווח:  •

 אין חובה.  שיטות/ציוד/חומרים: •

 דרך עבודה:

 פוסטר מדעי אחד. טיות  יכינו  נכל שתי סטוד

כל הקודם זוכה. הרישום נעשה בפורום    –כל קבוצה תבחר את אחד מהביומים על פני כדור הארץ  

 מה מאפיין ביום זה? שאלת המחקר שתנחה את הפוסטר היא  בחירת ביומים.

כל המידע לבניית הפוסטר המדעי יגיע ממקורות מידע ברשת )להקפיד על אזכורים ורשימת ספרות(.  

 שיהיו ברמה אקדמית גבהה. כך ם לברור את מקורות המידע בקפידה  עליכן /

 כל קבוצה תציג את הפוסטר שלה במשך כחמש דקות. 

 דרך הצגה: העבודה תוכן על בריסטול בגודל מלא. 

 

 מחוון הערכת פוסטר מדעי

נקודות: עמידה בכללי הפוסטר )מטרה, רקע, תמונות, צבעים, אחידות, עברית, נתונים, סדר,    10

 העברת המסר, גודל גופנים וכדומה(. 

 נקודות: הקדמה.  20

 נקודות: המלצות והשלכות לעתיד.  20

 נקודות: דיון.  20

 נקודות: סטנדרטים אקדמאיים )ציטוט, כותרות, רשימת ספרות וכדומה(.  20

 נקודות: איכות המקורות. 10

 .  שיעור אחרון של הסימסטרמועד הגשה: 

 . שיעורים אחרונים של הסימסטרשני מועד הצגה: 

 דרך הגשה: בריסטול. 

 

   רשימות קורסים ופעילויות הוראה במוסדות הוראה או מוסדות אקדמיים אחרים .  3

 קורסים שלימדתי במוסדות אקדמיים אחרים 

 קורס חוצה מכללה  – קיימכללת 

ניתן לכל הסטודנטים הלומדים במכללה כחלק מהכשרתם   במכללה. הקורס  קורס הסיור הקצר 

 הקנה את הכלים להוראה החוץ כיתתית במגוון סביבות חיים. 

 החוג לעיצוב תעשייתי  –מכללת הדסה 
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מעצבי   על  להשפיע  במטרה  הקיימות  תחום  של  והבנה  ידע  כלים,  להקנות  שנועד  קיימות  קורס 

 התעשייה העתידיים. 

 

 זמות ומעורבות בפעילות אקדמית וחינוכית בקמפוס ומחוצה  ויג. 

 תפקידים אקדמיים במכללת סמינר הקיבוצים. 1

 . (1) חבר צוות ועדת מינויים לסגל בכיר אחר  היום    – 2018

 . (2) חבר צוות ועדת האתיקה של המכללה  היום    – 2018

 _________  _______________________________________________________ 

 ראש חוג מדעים במכללת סמינר הקיבוצים. 2018  – 2013

 ראש משלחת חינוכית של סטודנטיות ממכללת סמינר הקיבוצים לנפאל.  2016

ראש צוות מחקר איכותני בחוג למדעים אשר קידם את המחקר האיכותני בקרב     2016  – 2015

 המרצים בחוג למדעים המגיעים מהרקע הכמותי.  

 נציג מכללת סמינר הקיבוצים בפורום ראשי חוגי מדעים של המכללות בארץ.    2018  – 2013

 רכז קורסי הקיימות.    2015  – 2012

 נציג תקשוב חוגי.    2012  – 2011

 

 הובלה וחברות בוועדות ובצוות עבודה במכללה. 2

 חבר בצוות קידום הקיימות בקמפוס  2021

 יום העיון השנתי של התואר השני. צוות ההיגוי של בחבר  2021

 מרצה בפרויקט "מכללה על הבר".  2021

 __________  _______________________________________________________ 

סטודנטים   היום    – 2018 חונכים  מרצים  בו  למדעים  החוג  של  המנטורים  פרויקט  של  יוזם 

 וחונך של סטודנט ומנטור בפרויקט. 

 _________  _______________________________________________________ 

 ההיגוי של תואר שני. חבר צוות   היום    – 2011

 שופט תקצירים לכנס המורים השנתי.  2020

 חבר צוות היגוי כנס חצי שנתי של מכללת סמינר הקיבוצים.   2019

 מרצה בפרויקט "מכללה על הבר".  2018

 של החוג למדעים.  7 - חבר צוות ההיגוי של יום העיון ה 2018

 סמינר הקיבוצים.חבר צוות היגוי כנס חצי שנתי של מכללת  2018

 . 4חבר בצוות ההיגוי של אקטון מספר  2018

בשיתוף   2018 קיימות  בנושא  מחו"ל  נציגים  של  קבוצות  ומדריך    – מש"ב  מלווה 

 .משרד החוץשל   הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי

 חבר צוות היגוי של מען אקדמיה.  2018

בנ    2020  – 2017 בצוות כתיבת ספר  בנושא הורות  חבר  יהיה כתיבת פרק  ושא הורות. חלקי 

 בטבע. 

בשיתוף   2017 קיימות  בנושא  מחו"ל  נציגים  של  קבוצות  ומדריך    – מש"ב  מלווה 

 .משרד החוץשל   הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי
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 חבר בצוות המשלב פדגוגיה דיגיטלית בקורסי המדעים. 2017  – 2016

 צוות היגוי של כנס החינוך סביבתי תשע"ו. חבר  2016

 . תכנית המקשרת בין חקר מוח לחינוך והוראהחבר בועדת ההיגוי של  2016  – 2015

 . למידה חוץ כיתתית חוויתית של וות חשיבה חבר בצ 2015

 חבר צוות היגוי של כנס החינוך סביבתי תשע"ה.  2015

 תשע"ה.  –יו"ר מושב בכנס החינוך הסביבתי  2015

 חבר צוות ההיגוי של המועצה הירוקה.    2016  – 2014

 חבר צוות היגוי של כנס החינוך סביבתי תשע"ד.  2014

 תשע"ד.  –יו"ר מושב בכנס החינוך הסביבתי  2014

 חבר צוות היגוי פינת חי.    2015  – 2012

 . השתתפות במסגרת התפתחות מקצועית  3

השתלמויות ולימודים מסוגים    –בפרק א'    6ירוט ההתפתחות המקצועית במכללה מופיע בסעיף  פ

 שונים.  

 . יוזמות מחוץ למכללה 4

של     2021  – 2020 סדרה  קורונה.  בימי  שפיות  לנו?  מספר  הטבע  מקוונת    20מה  הרצאות 

הקורונה.    בתקופת  טוב"  דורשי  "מסדר  המילואים  ובעמותת  הרחב  לקהל 

 ההרצאות במגוון תחומים עסקו בתופעות שונות של הטבע בכדור הארץ. 

מנהל פורום חוקרי החינוך לקיימות בישראל. הפורום כולל מפגש דו שנתי   היום    – 2018

 של חוקרים מתחום החינוך הסביבתי. 

ב היום    – 2017 וחברתית  מנטור  תכנית שגרירי רוטשילד עוסקת בפיתוח מצוינות אישית 

סטוד הגיאו של  מהפריפריה  את  -נטים  ומכשירה  מלווה  התכנית  חברתית. 

 .המנהיגים הבאים של ישראל 

 )מכללת דוד ילין(.  להוראה קשובה המכון חבר בצוות ההיגוי של  2020

  

 ייזום וארגון כנסים, ימי עיון והשתלמויות. 5

 .במכללת סמינר הקיבוצים ארגון וניהול יום העיון הרביעי של התכנית לתואר שני  2020

  במכללת סמינר הקיבוציםארגון וניהול יום העיון השלישי של התכנית לתואר שני   2019

 ביחד עם ג'וינט אשלים. 

 חבר בועדת ההיגוי של האקטון של מכללת סמינר הקיבוצים. 2018

וניהול   2018 שנתי מס'  ארגון  ציפורים"  במכללה    5כנס "חקר  סמינר  תשע"ח  האקדמית 

 .הקיבוצים

ל 2018 קיימות  בנושא  השתלמות  יום  ארצות  ממורים  ארגון  מאפריקה,  מגוון  מתפתחות 

דרום אמריקה  אסיה עם סטודנטים  נפגשו  במכללה הם  במהלך שהותם  ואירופה.  , 

למדו על הכשרת פרחי ההוראה במכללה ו סיירו  מהתואר השני של החינוך הסביבתי,  

שבוצעו במכללה בנושא  מחקרים  ונחשפו ל  קמפוס הירוקת הבנושא קיימות, בחנו א

 הקיימות. 

 ______  ___________________________________________________________ 
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ל 2017 קיימות  בנושא  השתלמות  יום  ארצות  ממורים  ארגון  מאפריקה,  מגוון  מתפתחות 

דרום אמריקה  אסיה עם סטודנטים  נפגשו  במכללה הם  במהלך שהותם  ואירופה.  , 

למדו על הכשרת פרחי ההוראה במכללה ו סיירו  מהתואר השני של החינוך הסביבתי,  

שבוצעו במכללה בנושא  מחקרים  ונחשפו ל  קמפוס הירוקבנושא קיימות, בחנו את ה

 הקיימות.  

של החוג למדעים במכללת סמינר הקיבוצים המשותף לסטודנטים    6  -מנהל הכנס ה 2017

 ביולוגיה.  –הלומדים בהתמחות מדעים ולסטודנטים הלומדים במסלול העל יסודי 

חבר בצוות ההיגוי של הכנס הראשון של התכנית לתואר שני בחינוך סביבתי במכללת   2017

 סמינר הקיבוצים. 

ל החוג למדעים במכללת סמינר הקיבוצים המשותף לסטודנטים  ש  5  -מנהל הכנס ה 2017

 ביולוגיה.  –הלומדים בהתמחות מדעים ולסטודנטים הלומדים במסלול העל יסודי 

של החוג למדעים במכללת סמינר הקיבוצים המשותף לסטודנטים    4  -מנהל הכנס ה 2016

 ביולוגיה.  –הלומדים בהתמחות מדעים ולסטודנטים הלומדים במסלול העל יסודי 

חלק מצוות ההיגוי של הכנס הסביבתי  המשותף למכללת סמינר הקיבוצים ולמכללת   2016

 בית ברל. 

שמטרתה   2015 למדעים  בפקולטה  המדעים"  להוראת  "חממה  ההשתלמות  ומנהל  יוזם 

 הקניית כלים למחקר איכותני למרצים המגיעים מרקע כמותי. 

תי  המשותף למכללת סמינר הקיבוצים ולמכללת  חלק מצוות ההיגוי של הכנס הסביב 2015

 בית ברל. 

 יו"ר מושב בכנס לחינוך סביבתי. 2015

של החוג למדעים במכללת סמינר הקיבוצים המשותף לסטודנטים    3  -מנהל הכנס ה 2015

 ביולוגיה.  –הלומדים בהתמחות מדעים ולסטודנטים הלומדים במסלול העל יסודי 

חלק מצוות ההיגוי של הכנס הסביבתי  המשותף למכללת סמינר הקיבוצים ולמכללת   2014

 בית ברל. 

 לחינוך סביבתי.יו"ר מושב בכנס  2014

ה 2014 הכנס  המשותף    2  -וה  1  -מנהל  הקיבוצים  סמינר  במכללת  למדעים  החוג  של 

  –לסטודנטים הלומדים בהתמחות מדעים ולסטודנטים הלומדים במסלול העל יסודי  

 ביולוגיה.

 חבר בצוות ההיגוי של הכנס הבינלאומי בנושא שימור הנשרים בישראל.  2011

 של הכנס לחינוך בנושא הבזים האדומים. חבר בצוות ההיגוי 2004

 חבר בצוות ההיגוי של יום העיון של הציפורים של החברה להגנת הטבע.  2000

 חבר בצוות ההיגוי של יום העיון של הציפורים של החברה להגנת הטבע.  1999

 חבר בצוות ההיגוי של יום העיון של הציפורים של החברה להגנת הטבע.  1998

 בצוות ההיגוי של יום העיון של הציפורים של החברה להגנת הטבע. חבר  1997

 

 קידום פרויקטים וייזום חידושים במכללה ומחוצה לה . 6

וייזום חידושים במכללה ומחוצה להפירוט   ג'    4מופיע בסעיף    קידום פרויקטים  קידום    –בפרק 

 פרויקטים וייזום חידושים במכללה ומחוצה לה. 

 



16 
 

 . תרומה למערכת החינוך ולבתי הספר 7

 שני הרצאות אורח במכללת קיי בתכנית שבילים     2021

  

 

 ____________________________________________________________________ 

לדוגמה   2021 בארץ.  שונים  ספר  בבתי  חינוך  צוותי  של  להעשרה  אורח  הרצאות 

 בי"ס בראשית בראש העין ובי"ס אשכולות בראשל"צ. 

בנושא   2021 ומטאיוואן  מישראל  תלמידים  של  בינלאומי  בכנס  אורח  הרצאת 

 בישראל.  שימור הטבע

מרכז התכנית החינוכית "בשביל הנחל" בבי"ס אלונה. בתכנית זו, לומדים   היום    – 2018

כיתתית   חוץ  הוראה  על  מבוססים  הלימודים  תנינים.  נחל  על  התלמידים 

 ועשייה סביבתית למען הנחל.

 הרצאת אורח בכנס מורים מובילים במגזר הערבי.  2020

הרצאת אורח בכנס עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה בתי ספר   2020

 מחוז מרכז. –יסודיים כנס ארצי 

הרצאת אורח בכנס עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה בתי ספר   2020

 מחוז צפון.  – יסודיים

הרצאת אורח בכנס עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה בתי ספר   2020

 מחוז מרכז.  – סודייםי

 הרצאת אורח בכנס למד"ע.  2020

הרצאת אורח בכנס עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה בתי ספר   2020

 מחוז דרום.  –יסודיים 

 יועץ אקדמי ועריכה מדעית פדגוגית במט"ח.  2019

בנושאי  תחרות ארצית לעבודות גמר מצטיינות בתיכונים אשר עוסקות  שופט   2019

וקיימות בן  סביבה  ואוניברסיטת  הסביבה  להגנת  המשרד  החינוך,  משרד   .

 גוריון בנגב. 

 _________  _____________________________________________________ 

זו,   היום  – 2004 בתכנית  אלונה.  בבי"ס  האדומים  הבזים  של  החינוכית  התכנית  מרכז 

ייהם של הבזים האדומים. תכנית זו  עוקבים תלמידי כיתות ה' אחר מחזור ח

ה השנה  זו  בו    21  -פועלת  שיא  יום  הוא  התכנית  של  שיאה  הספר.  בבית 

מ למעלה  התלמידים  הבזים    1,250  -מדריכים  על  ללמוד  הבאים  מבקרים 

 האדומים מפי התלמידים. 

מהפעילות     2006  – 2003 כחלק  התעופה.  שדות  רשות  של  החינוכי  הפרויקט  מנהל 

עבור   לימודים  תכנית  נכתבה  התעופה  שדות  רשות  של  הסביבתית 

בן תעופה  נמל  את  הסובבת  המטוסים.  -האוכלוסייה  מרעש  וסובלת  גוריון 

תכנית   הרעש.  נושא  ובראשם  נושאים  למגוון  התייחסות  כללה  התכנית 

 הלימודים התמקדה בתלמידי בית הספר היסודי עם דגש על נושא החקר. 

לירוק"  מוביל     2003  – 2001 "עוברים  נווה דקלים באשקלון בפרויקט  בי"ס    – חינוכי של 

אימוץ שטח פתוח בסביבת בית הספר. במסגרת החברה להגנת הטבע, פעלתי  
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נווה דקלים באשקלון אשר בחר להפוך    –כיועץ הסביבתי   בי"ס  חינוכי של 

לבית ספר ניסויי. הניסוי של בית הספר כלל אימוץ שטח ירוק בסמוך לחצר  

חינוכית אשר שילבה את    –הספר. במסגרת זו נכתבה תכנית סביבתית  בית  

 נושא הסביבה בכל נושאי הלימוד של התלמידים בבית הספר.

רכז החינוך של התחנה לחקר ציפורי ירושלים. במסגרת זו הייתי אחראי על     2003  – 2001

הפעילות החינוכית של התחנה לחקר ציפורי ירושלים בפעולת השמירה על  

מורים  עמ של  הנחייה  כלל  התפקיד  המצלבה.  ועמק  לבן  עמק  הצבאים,  ק 

וסיוע בכתיבת תכנית לימודים בית ספרית עבור כל בית ספר אשר השתתף  

 בפרויקטים השונים של השימור.

הבינלאומי     2001  – 1999 הפרויקט  התיכון.    MEALמנהל  הים  אגן  סביב  תלמידים  של 

תקשורת באמצעות המחשב ונועדה    תכנית חקר בינלאומית אשר התבססה על

ליצור שיתופי פעולה בין תלמידים בחטיבות הביניים באיסוף נתונים ועריכת  

יוו קפריסין,  היו  השותפות  המדינות  בין  משותפים.  מקוונים    ן מחקרים 

 וטורקיה. 

מנהל הפרויקט החינוכי הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות של החברה   2001  – 1999

סביבתי אשר התמקד    –להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב. פרויקט חינוכי  

ביחסי הגומלין בין האדם לציפורים. במסגרת זו הנחתי מורים, כתבתי חומרי  

 למידה ורקע מדעי עבור מורי בתי הספר אשר השתתפו בפרויקט. 

 

 בארץ  . תרומה לקהילה ולחברה8 

 בפרק ג' )פורט לעיל(.  7 - ו 6,  5 ,4 פירוט תרומה לקהילה ולחברה מופיע בסעיפים

 

 בחו"ל  . תרומה לקהילה ולחברה8

 WEEC 2022בכנס  Business Sector and EEיו"ר מושב  2022

 WEEC 2022בכנס  Sustainable Universitiesיו"ר מושב  2022

 

 

 פרסומים ד. 

 מאמרים   –חלק א' 

 בעברית מאמרים בכתבי עת שפיטים

על .1 פולשים  למינים  היחס  עיצוב  )התקבל(.  א.  אקו- גל,  גישה  ומיינות  -ידי  בזים  הומניסטית: 

 . אקולוגיה וסביבהכמקרה בוחן. 

בהבנה  הוראה קשובה כבסיס ליצירת שינוי תפיסתי אישי  שור, י., נבו, א., גל, א., וגן, ד. )התקבל(.   .2

 עמודים(.  31) דפים. חברתיות-של מערכות אקולוגיות

 ____________________________________________________________________ 

ניידים, ממ"ג וסביבה מנקודת מבטם של תלמידים.    –(. חדשנות פדגוגית בכיתות ה'  2019גל, א. ) .3

 . 1-24, 5 , זמן החינוך
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.  ה סטודנטיאלית אחרת באמצעות למידת קיימות בנפאל יד", "ראש" ו"לב" חווי(.  2019גל, א. ) .4

 . 33-75, מ"א ,חינוך וסביבו

תכנית לשימור הבז האדום    –(. להתרגש מהבז האדום  2018גן, ד., פליק, א., ואקנין, מ., גל, א. ) .5

 . 36-41(, 4)9 ,אקולוגיה וסביבהמידים. לכמעוררת רגשות חיוביים בקרב ת

 ______________________________________________________________ 

- (. תפיסות של סטודנטיות מתרבויות שונות את המושג "מערכות אקולוגיות2017וגן, ד. )  , גל, א. .6

 . 32-47(,  2)9מחקרי הנגב, ים המלח והערבה,  יהודי. -ברתיות" על רקע הקונפליקט הערבי ח

 באנגלית  מאמרים בכתבי עת שפיטים
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https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009451 

3. Sachyani, D., & Gal, A. (2021). Engaging public in science through scientific online 
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4. Gal, A., & Falik, O. (2021). Learn from each other: A peer-teaching model. 

Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education, 17(3), e2242. 

____________________________________________________________________ 

1. Gal, A., Gan, D., &| Ben Zvi – Assaraf, O. (2020). The use of the Lesser Kestrel's life 

cycle to enhance elementary school children's' understanding of complex systems. 

Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education, 17(1), e2226. 

2. Gal, A. (2020). Knowledge in higher education – Combining hand and heart. Global 

Journal of Human Social Sciences, 20(8), 29-40. 

3. Gal, A. (2020). The contribution of the Lesser Kestrel to environmental literacy. Journal 

of Applied Technical and Educational Sciences,10(2), 5-17. 

4. Gal, A., & Gan, D. (2020). Transformative sustainability education in higher education: 

Activating environmental understanding and active citizenship among professional 

studies learner. Journal of Transformative Education, 18(4), 271-292. 

5. Gal, A. (2020). Formal citizen science in the 5th grade: Ineffective but informative and 

highly influential. Journal of Higher Education Theory and Practice, 19(7), 43-54. 

6. Gal, A. (2020). Active or passive - what do pre-service science teachers prefer in their 

professional training? World Journal of Educational Research, 7(1), 81-108. 

7. Bobek, O., Gal, A., Saltz, D. & Motro, U. (2019). Effect of nest-site microclimatic 

conditions on nesting success in the Lesser Kestrel (Falco naumanni). Bird 

Study/Ringing & Migration. Bird Study/Ringing & Migration, 65(4), 440-450. 

10.1080/00063657.2018.1522294 

8. Gal, A. (2019). Fifth graders' perceptions of mobile phones and GIS technolog. 

International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(1), 81-89. 
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9. Gan, D., Gal, A., Konczey, R., & Verga, A. (2019). Do eco-schools really help 

implementation of ESD?: A comparison between eco-school systems of Hungary and 

Israel. Hungarian Educational Research Journal, 9(4), 1-26.  

10. Gal, A., Saltz, D., & Motro, U. (2019). Effect of supplemental feeding on nesting success 

in the Lesser Kestrel (Falco naumanni). Israel Journal of Ecology & Evolution, 65(3-4), 

71-76. https://doi.org/10.1163/22244662-20191045 

11. Katsnelson-Ilana, I., Bobek, O., Gal, A., Saltz, D., Motro, U. (2019). Nest-site fidelity in 

Lesser Kestrels a case of Win–Stay/Lose–Shift. Israel Journal of Ecology & Evolution, 

65(3-4), 106-110. https://doi.org/10.1163/22244662-20191060 

12. Gal, A. & Yosef, R. (2018). The contribution of citizen science to the conservation of the 
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13. Gal, Y. & Gal, A. (2018). Knowledge bias:Neo-feudalism and other reasons to avoid 

sharing knowledge by knowledge workers. Journal of the Knowledge Economy, 10, 826-
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______________________________________________________________ 
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15. Gan, D. & Gal, A. (2017). Self-efficacy for promoting EfS among pre-service teachers in 
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17. Gal, Y. & Gal, A. (2015). Knowledge bias by utilizing the wording on feedback 

questionnaires: a case study of an Israeli college. Journal of the Knowledge Economy, 
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18. Gal, Y. & Gal, A. (2015). Knowledge bias: Perceptions of copying among lecturers and 

students of education – a case study of a teaching college. Global Journal of Human-
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19. Gal, Y., Pery, L., Gal, T. & Gal, A. (2015). Knowledge bias: The student's perception 

regarding copying during examinations, a case study of Israeli colleges. British Journal 
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20. Gal, Y. & Gal, A. (2014). Knowledge bias: Is there a link between students' feedback and 
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Israeli colleges. Journal of the Knowledge Economy, 5(3), 25-46. 
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genetic impoverishment in the philopatric Lesser Kestrel: A comparison with the 
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23. Fisher, T., Berner, T., Gal, A. & Dubinsky, Z. (1998). A comparison of computerized 

image analysis and stereology as tools for morphological study of algal cells. Israel 
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 מאמרים בכתבי עת נוספים )ללא שיפוט מדעי( 

,  32קריאת ביניים,    אדום, טלפון נייד ומערכת מידע גיאוגרפית? מה הקשר בין בז  (.  2019גל, א. ).  1

7-14 . 

 ______________________________________________________________ 

   .8-20, 32  ,ההעזניילקט מחקרים.  –. הבז האדום בעדשת הטלסקופ (2004)ל, א. ומירוז, א. ג. 1

2  .( סביבתית בת קיימא "באלונה אומים קן לבזים  -שנה: תכנית חינוכית   20(. אחרי  2017גל, א. 

 .  1-7,  40 ,אאריקההאדומים". 

  

 בספרים מקצועיים שפיטים מאמרים

1. Aloni, N., Gan, D., Alkaher, I., Assaf, N., Bar-Yosef Paz, N., Gal, A., Lev, L., Margaliot, 

A., & Segal T. (Accepted). Nature, Humans and Education: Ecohumanism as integrative 

guiding paradigm for values education and teacher training. In: R Rozzi, A Tauro, T 

Wright, I Klaver, R May, N Avriel-Avni, C Brewer and A Berkowitz (Eds.). Field 

Environmental Philosophy: Education for Biocultural Conservation. Springer.  

יוסף.  2 בר  א.,  אלקחר,  א.,  גל,  ד.,  גן,  נ.,  נ.  - אלוני,  לב,  א.,  מרגליות,  ט.,  סגל,  נ.,  אסף.,  נ.,  פז, 

מחר    הומניזם- אקו)התקבל(.   שיהיה  כדי  סביבתית  -עכשיו  לקיימות  חינוכית  .  חברתית-תוכנית 

 בית בל.  חזונות בחינוך.בתוך י. הרפז א. כרמון )עורכים(. 

 . מכון מופ"ת.הורותגל, א. )התקבל(. טיפול הורי בעולם החי. בתוך צ. טימור )עורכת(. . 3

 

 פרקים בספרים מקצועיים שאינם שפיטים 

Gal, A., & Hod, G. (Accepted). Nepal - Significant educational activities. In S. Deshemaru 

(Ed.). Nepal-Israel Relation. Israel-Asia Center. 

 ____________________________________________________________________ 

  47)עמ'  חתון.נחלים ומים בגליל הת (. צומח וחי: תמונת מצב. בתוך ח, עמית )עורכת(, 2014גל, א. )

 (, הוצאת יד בן צבי בשיתוף רשות ניקוז נחלים כינרת והמועצה האזורית גליל תחתון. 67 -

 

 שאינם שפיטיםמאמרים בספרים 

( י.  וגל,  א.,  ידע ותהליכי למידה במערכת החינוך.  2014גל,  וסביבו (. הטיות  .  25-46,  ל"ו  ,החינוך 

 סמינר הקיבוצים. 

 

  פרסומים מדעיים וכנסיםוייעוץ שיפוט 

2021 Review  למאמר בעיתוןEnvironmental Education Research . 

 __________  ______________________________________________________ 
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 ( 1שיפוט תקצירים בכנס "מחקר ומעשה", מכללת סמינר הקיבוצים. ) 2020

הבינלאומי:   2020 לכנס  תקצירים  Comparative and  thThe 64שיפוט 

International Education (CIES)( .2) 

2020 Review .(3) למאמר בעיתון דפים 

הבינלאומי:   2020 לכנס  תקצירים  National Association for  thThe 93שיפוט 

Research in Science Teaching (NARST)( .4) 

2020 –  2021   Review    לעיתוןInterdisciplinary Journal of Environmental and 

Science Education( .5 ) 

2020 Review  לעיתוןAustralian Journal of Environmental Education( .6) 

2020 Review  לעיתוןEuropean Journal of Educational Research( .7 ) 

הבינלאומי:   2019 לכנס  תקצירים  Comparative and  thThe 63שיפוט 

International Education (CIES)( .8) 

 The Story of ,לאומי השביעי להכשרת מורים-הבין לכנס  שיפוט תקצירים   2019

Innovation in Teacher Education( .9) 

הבינלאומי:   2019 לכנס  תקצירים  National Association for  thThe 92שיפוט 

Research in Science Teaching (NARST)( .10) 

הבינלאומי:   2019 לכנס  תקצירים   American Educational Researchשיפוט 

Association (AERA)( .11 ) 

הבינלאומי:   2018 לכנס  תקצירים  ciation for National Asso thThe 91שיפוט 

Research in Science Teaching (NARST)( .12) 

הבינלאומי:   2018 לכנס  תקצירים  Comparative and  thThe 62שיפוט 

International Education (CIES)( .13) 

 __________  ______________________________________________________ 

2017 Review    :תקצירים לכנס הבינלאומיNational Association for  thThe 90

Research in Science Teaching (NARST) 

 

 השתתפות במערכת של כתב עת

העיתון     2021  – 2020 במערכת   International Journal of Sustainableחבר 

Development Research ( .1) 

 Interdisciplinary Journal of Environmental andחבר במערכת העיתון     2021  – 2020

Science Education. (2 ) 

 

 דוח מחקר פנימי 

על פי מודלים   י(  מל" )  הצעה להפעלת תוכנית מרחבי למידה ירוקים   (. 2020לב, נ. )ו גן, ד., גל, א.,  

 ( 1סמינר הקיבוצים. ) .שונים

נ.  וגל, א., גן, ד.,   תרומתם של מרחבי למידה ירוקים בבתי הספר היסודיים )תכנית  (.  2019)לב, 

. סמינר הקיבוצים.  דוח ביניים  –  מל"י( להוראה וללמידה בהיבטים רגשיים חברתיים וקוגניטיביים

( .2) 
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 נייר עמדה 

פז, נ., אלקחר, א., ברקוביץ, מ.,  -, אסף, נ., סגל, ט., בר יוסףאלוני, נ., מרגליות, א., גן, ד., גל, א.

ערכית לעת  -נייר עמדה על מנהיגות חינוכית   –אקו הומניזם עכשיו כדי שיהיה מחר  (.  2020ולב, נ. )

 . סמינר הקיבוצים. הזאת

 

 מאמרים בהליכי כינוס 

1. Gan, D., & Gal, A. (Accepted). Informal science learning in formal contexts: Children 

Help to Save Endangered Falcon in Israel. The 10th WEEC, Bangkok. 

( עם טלפונים  M-Learningהתמודדות של תלמידי כיתה ה' בעידן הלמידה הניידת )(.  2019גל, א. ).  2

, נ'  ., א' כספי., א' בלאו .אלקלעי-י' עשתבתוך  .  בתכנית לחינוך סביבתי  GISת  חכמים ואפליקציי

עשר  - הכנס הארבעה  -  האדם הלומד בעידן הטכנולוגיספר כנס    ,ש' אתגר )עורכים(ו,  ., י' קלמן.גרי

צ'ייס ע"ש  למידה  וטכנולוגיות  חדשנות  רעננה,  (123-127עמ'  )  לחקר  הפתוחה,  האוניברסיטה   .

 ישראל. 

 ___________________________________________________________ 

2. Gal, A., Evans, B., Leshem, Y. & Yom-Tov, Y. (1997). Preliminary results from a new 

method used to follow nocturnal migration over Israel. Proceedings of International 
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3. Gal, A. (1999). A New technique for studying nocturnal bird migration. Proceedings of 

International Seminar of Birds and Flight Safety in Middle East, (pp. 253-259). Israel: 

Society for Protection the Nature in Israel, Latrun, Israel. 

4. Leshem, Y., Gal, A., Alon, D. & Bahat, O. (2000). A global Internet educational program 

to follow to follow raptors tracked by satellite. The 6th World Conference on Birds of 
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5. Gal, A. & Arviv-Elyashiv, R. (2015). Community forest for the community, is that so? 

the case of the first community forests in the arab sector in israel. The XIV World 

Forestry Congress.  

(. מודל לטיוב אקולוגי של פסיפס שטחי חקלאות ונקודות ההשקה  2007נצר, ר., גרסל, נ. וגל, א. ) .6

 עמודים(. 32) מחקרי נקודת חן.יום העיון השנתי של עם שטחים פתוחים. 

 תונות פופולאריתימאמרים וכתבות בע

 .14,  39סקופ, (. פרט אחד עושה את כל ההבדל. 2021גל, א. ) .1

 _______________________________________ 

 . 46, 221 ,עיתון חי. רואה לך בעיניים. (2012)גל, א.  .2
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 . רשות הטבע והגנים. תיק ממשק לשמורת יער אודם. (2009)גל, א.  .45

 . תה"ל. על הגורמים הביוטים בסביבתו קן זוהר מפסחניקוז בחינת השפעת . (2008)גל, א.  .46
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  -   'ב/    37תמ"א    טבעי מערכת הולכה יבשתיתתוכנית מתאר ארצית חלקית לגז  (.  2008גל, א. ) .47

 תה"ל  תל קשיש.

  . חיבור מערכת ההולכה הארצית לאזור התעשייה קרית גת - 6/ 1/ א'/  37תמ"א . (2008)גל, א.  .48

 תה"ל. 

. רשות ניקוז  סקר בוטני בתחום תכנית ארץ "השקד והצבי" "שביל עצי האהבה".  (2008)גל, א.   .49

 ירדן דרומי. 

 . משרד הפנים סקירת ערכי טבע ונוף -/ ב'   37א  תמ"(. 2008גל, א. ) .50

מדריך ידידותי למשרד  (.  2008כוכבי, ל. )-הררי, א. וספקטורובסקיו דב, ע., גרסל, נ.,  -גל, א., בן .51

 אסיף אסטרטגיות.ולסביבה. 

 החברה להגנת הטבע.  -. יחידת הסקרים סקר פלמחים. 2008גל, א., להב, ח. ורמון, א.  .52

 רשות הטבע והגנים. עופות בנחל קנה.(. 2007גל, א. ) .53

  רכס עסנייה.   -  15467תסקיר השפעה על הסביבה לתוכנית מספר ג/ .  (2007)דב, ע.  -ובן  גל, א. .54

 אסיף אסטרטגיות בע"מ. 

פיתוח  (.  2007אלבד, א., צפריר, ט., ספקטורובסקי, ל. וקינן, ת. )-גל, א., גרסל, נ., גל, י., מרום  .55

לקב בכבישיםמדיניות  שמקורו  מנגר  תהום  מי  זיהום  להפחתת  פתרונות  אסיף  יעת   .

 אסטרטגיות.  

א. .56 ג., ברנשטיין,  נוף  - סובב מודיעין  .  (2007)ורמון א.    גל, א., שלף,    – . יחידת הסקרים  סקר 

 החברה להגנת הטבע. 

 פיתוח חומרי למידה  –חלק ב'  

1. ( א.  השיעורים של משרד החינוך בעקבות משבות  . שיעור למאגר  מאפייני העופות(.  2020גל, 

 ( 1) הקורונה.

 ( 2) . מטח. מדריך למורה(.  2019פלא טבע לכיתה א'. ) .2

 ( 3) (. צמחים. מטח.2019פלא טבע לכיתה א'. ) .3

 ( 4) . מטח.בעלי חיים(.  2019פלא טבע לכיתה א'. ) .4

 ______________________________________________________________ 

החברה  באלונה אומרים קן לבזים האדומים ע"ש תרצה קרן.  שנירר, ר. וטרם, ש. )ח"ת(.    גל, א., .5

 להגנת הטבע. 

)ח"ת(.   .6 נ.  וגרסל,  א.  לקהילה  גל,  הפנים  עם  חינוכית  -נשר  . אסיף  קהילתית בתמרה-פעילות 

 אסטרטגיות בע"מ. 

)ח"ת(.   .7 ע.  ובלבן,  א.  לירוק  גל,  בית ספרית לאימוץ שטח בק  - עוברים  החברה  רבתו.  תכניית 

 להגנת הטבע. 

)ח"ת(.   .8 נ.  וקרנות,  א.  גל,  ע.,  החברה להגנת הטבע    חומר רקע חינטכי.  - עמק הצבעים  בלבן, 

 והמשרד לאיכות הסביבה. 

 . קרן קרב.חומר רקע בנושא ציפורים בסביה הקרובהבובק, א., גל, א. )ח"ת(.  .9

 . אסיף אסטרטגיות בע"מ.הסביבהאוגדן פעילות בנושא איכות (. 2007גל, א. וגרסל, נ. ) .10

 –פעילות לימודית בכיתה ובשדה  (.  2006חורש, י., כץ שדה חן, ה., גל, א., בהט, ע. ולשם, י.  ) .11

אימוץ הנשרים והדורסים בישראל, החברה להגנת הטבע,    -פורשים כנף  אוגדן למורה ולתלמיד.  

 רשות הטבע והגנים וחברת חשמל. 
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)  רוזנבוים, מ., קינן, נ., לשם, .12 גל, א. וחוצן, ר.  (.   2003י., ליפשיץ, ש., אל חסיד, י., זוהר, א., 

. החברה להגנת הטבע, רשות שדות לטוס בשלום עם הציפורים פעילות לימודית בכיתה ובשדה

 התעופה, המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך ואוניברסיטת תל אביב. 
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1. Gal, A., & Gan, D. (2021, June). Social-Ecological Systems within the Framework of 

Jewish-Arab Conflict in Israel. International Association for Intercultural Education 

(IAIE), Conference 2021, Tel Aviv, Israel, virtually. 

2. LeV, N., Gan, D., & Gal, A. (2021, June). Green School Grounds as Spaces for 

Learning Generates Educational Perception Change and Contribute to Israeli Arabs 

Schools. International Association for Intercultural Education (IAIE), Conference 

2021, Tel Aviv, Israel, virtually. 

3. Arviv-Elyashiv, R., & Gal, A. (2021, September). Teachers' Professional 

Commitment: Personal and Organizational Aspects.  European Educational Research 

Association (EERA), Conference 2021, Geneva, Switzerland, virtually. 

 ____________________________________________________________________ 

4. Sachyani, D., & Gal, A. (2021, April). COVID-19 & Storytelling: A teaching model 

proposal based on examining the motives of a heterogeneous audience. The 104th 

American Educational Research Association (AERA), Conference 2021, virtually.  

5. Gal, A., & Dan, D. (2021, June). Ecohumanism in practice - social-ecological systems 

within the framework of Jewish-Arab conflict in Israel. Intercultural Education in an 
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Conference 2021, Seattle, USA. 

8. Netzer, M., Gal., A & Gan, D. (2021, April). Long-term environmental education 

program: School culture and teachers feelings. The 65th Annual Conference of the 
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Comparative and International Education Society (CIES), Conference 2021, Seattle, 

USA. 

9. Gal., A & Falik, O. (2021, April). The responsibility and role of the teachers leads 

processes of peer teaching - the perception of teachers and students. The 65th Annual 

Conference of the Comparative and International Education Society (CIES), Conference 

2021, Seattle, USA. 

10. Gal, A. (2021, April). Do we nurture nature while harming it as well? The 65th Annual 

Conference of the Comparative and International Education Society (CIES), Conference 

2021, Seattle, USA. 

11. Aseo, O., Gal., A & Gan, D. (2021, April). Green school's persistence in implementing 

environmental education, according to the perceptions of the school staff. The 65th 

Annual Conference of the Comparative and International Education Society (CIES), 

Conference 2021, Seattle, USA. 

12. Nevo, E., Shur, Y., Gan, D., & Gal, A. (2020, March). Attentive teaching as a basis for 

creating conceptual change in comprehension of social-ecological systems. The 64th 

Comparative and International Education (CIES), Conference 2020, Miami, USA.   הכנס

 בוטל עקב קורונה 

13. Sachyani, D., Schori, H., Assaf, N., Gan, D., & Gal, A. (2020, March). Diverse teaching 

experiences in pre-service teachers efs program – action research on curriculum and 

teaching development for students of generation Z. The 64th Comparative and 

International Education (CIES), Conference 2020, Miami, USA.  הכנס בוטל עקב קורונה 

14. Gan, D., Gal, A., Varga, A., & Könczey, R. (2020, March). Eco schools - Comparative 

study, Hungary vs. Israel. The 64th Comparative and International Education (CIES), 

Conference 2020, Miami, USA.הכנס בוטל עקב קורונה 

15. Gal, A. (2020, September). KPSC model – knowledge-pedagogy-student-centered model 

– "food web of science teaching" model.  European Educational Research Association 

(EERA), Conference 2020, Glasgow, Scotland.  הכנס בוטל עקב קורונה 

16. Gan, D., & Gal, A. (2020, September). No crocodile in the river: Multicultural 

perspectives of children’s environmental stories. European Educational Research 

Association (EERA), Conference 2020, Glasgow, Scotland. הכנס בוטל עקב קורונה  

17. Arviv-Elyashiv, R., & Gal, A. (2020, September). Teachers' professional commitment: 

personal and organizational aspects. European Educational Research Association 

(EERA), Conference 2020, Glasgow, Scotland.   הכנס בוטל עקב 

18. Gal, A. (2020, March). Not only knowledge construction in higher education, but also 

"hands" and "heart". The 64th Comparative and International Education (CIES), 

Conference 2020, Miami, USA.  הכנס בוטל עקב קורונה 

19. Gal, A. (2019, April). Fifth grade students help to protect endangered species with mobile 

phones and GIS technology. The 63th Comparative and International Education (CIES), 

Conference 2019, San Francisco, USA. 



31 
 

20. Gan, D. & Gal, A. (2019, April). Student emotional response to the Lesser Kestrel ESE 

program. The 63th Comparative and International Education (CIES), Conference 2019, 

San Francisco, USA. 

21. Gal, A., & Gan, D. (2019, june). Education for sustainability - our future education: 

pedagogical skills versus content knowledge in pre-service sustainability courses. The 

7th International Conference on Teacher Education: The Story of Innovation in Teacher 

Education, Conference 2019, MOFET, Tel Aviv. 

22. Gal, A. (2019, June). The benefit of the education for sustainability overseas course.  The 

7th International Conference on Teacher Education: The Story of Innovation in Teacher 

Education, Conference 2019, MOFET, Tel Aviv. 
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Association (EERA), Conference 2019, Hamburg, Germany. 
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European Educational Research Association (EERA), Conference 2019, Hamburg, 
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implementation of ESD? European Educational Research Association (EERA), 

Conference 2019, Hamburg, Germany. 

26. Arviv-Elyashiv, R., & Gal, A. (2019, September). Hierarchy of needs of persistent 

mathematics and science teachers. European Educational Research Association 

(EERA), Conference 2019, Hamburg, Germany. 

27. Gan, D., & Gal, A. (2019, November). Informal Environmental Education in Formal 

Contexts: Long-Term Program to Save the Lesser Kestrel in Israel. The 10th World 

Environmental Education Congress, Conference 2019, Bangkok, Thailand.  

28. Gal, A., & Gan, D. (2019, November). College students’ perceptions of social-ecological 

systems within the framework of Jewish-Arab conflict in Israel. The 10th World 

Environmental Education Congress, Conference 2019, Bangkok, Thailand.  

29. Gal, A.  (2019, November). M-Learning, GIS technology and   environmental education 

as part of a project to protect endangered species. The 10th World Environmental 

Education Congress, Conference 2019, Bangkok, Thailand.  

30. Gal, A. & Gan, D. (2018, March). College students' perceptions of socio-ecological 

systems in a multicultural society context. The 91th National Association for Research 

in Science Teaching (NARST), Conference 2018, Atlanta, GA, USA. 

31. Gan, D. & Gal, A. (2018, March). Organizational change: Pre-service students leading 

environmental change in college. The 62th Comparative and International Education 

(CIES), Conference 2018, Mexico City. 
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32. Gal, A., & Gan, D. (2018, March). Social-ecological systems as perceived by Arab and 

Jewish students via drawing analysis. The 62th Comparative and International Education 

(CIES), Conference 2018, Mexico City. 

33. Schur, Y., Gal, A., Gan, D., & Nevo, E. (2018, September) Teaching for understaning 

social-ecological system using dynamic learning and thinking journey. The European 

Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Conference 2018, 

Klagenfurt, Austria. 

34. Gan, D., Gal, A., Fallik, O., & Vaknin, M. (2018, September). Students’ emotional 

response to place based education focused on protecting the Lesser-Kestrel. European 

Educational Research Association (EERA), Conference 2018, Bolzano, Italy. 

35. Gan, D. & Gal, A. (2018, September). Inclusion versus exclusion of Jewish and Arab 

Students within the framework of an environmental education-social justice course in 

Israel. European Educational Research Association (EERA), Conference 2018, Bolzano, 

Italy. 

36. Gal, A. & Gan, D. (2018, September). Developments in students’ environmental 

citizenship following a social and educational experience in nepal. European 

Educational Research Association (EERA), Conference 2018, Bolzano, Italy. 

______________________________________________________________ 

37. Gal, A. & Gan, D. (2017, July). Pedagogical skills as a foundation for independent 

learning in pre-service sustainability courses. IUT Conference 2017, Tel Aviv, Israel: 

The MOFET Institute, Conference 2017, Israel. 

38. Gan, D. & Gal, A. (2017, July). Transformative learning: diverse teaching methods, 

alternative assessment, learning outcomes, and student perception. IUT Conference 

2017, Tel Aviv, Israel: The MOFET Institute, Conference 2017, Israel . 

39. Gan, D. & Gal, A. (2017, August). Pro-environmental behavior in the private and 

public-spheres: self-efficacy for promoting EfS among Israeli pre-service 

teachers.  European Educational Research Association (EERA), Conference 2017, 

Copenhagen, Denmark. 

40. Gal, A. & Gan, D. (2017, August). Sustainability and transformative learning in higher 

education: Arab and Jewish students’ perceptions of socio-ecological systems. 
European Educational Research Association (EERA) Conference 2017, Copenhagen, 

Denmark. 

41. Gal, A. & Gan, D. (2017, April). What went well? Long-term environmental education in 

an elementary school in Israel. The 100th American Educational Research Association 

(AERA), Conference 2017, San Antonio, Texas, USA. 

42. Gan, D. & Gal, A. (2017, April). Informal science learning in formal contexts: children 

help to save endangered falcon in Israel. The 90th National Association for Research in 

Science Teaching (NARST), Conference 2017, San Antonio, Texas, USA. 
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43. Gal, A. & Gan, D. (2017, April). Content knowledge versus pedagogical skills: What 

should we emphasize in pre-service sustainability courses? The 90th National 

Association for Research in Science Teaching (NARST), Conference 2017, San Antonio, 

Texas, USA. 

44. Gal, A.  & Gan, D. (2017, March). The impact of multiculturalism on college students’ 

perceptions of socio-ecological systems. The 61th Comparative and International 

Education (CIES), Conference 2017, Atlanta, Georgia, USA. 

45. Gan, D. & Gal, A. (2016, March). Long-term environmental education program in an 

elementary school principal and teachers perspective. The 60th Comparative and 

International Education (CIES), Conference 2016, Vancover, Canada. 

46. Gal, A., Arnon, A., Hadar, L., Gaiget, T. & Rainer, I. (2013, July).  Wildlife corridors to 

improve the connectivity between a mediterranean nature park and its surroundings, 

using camera traps. The 26th International Congress for Conservation Biology (ICCB), 

Conference 2013, Baltimore, USA. 

47. Gal, A. (1999, April). A new technique for studying nocturnal bird migration. 

International Seminar on Birds and Flight Safety in the Middle East, Conference 1999,  

Israel . 

48. Gal, A. & Ben-Muvxhar, A. (1997, August). Listening to night migration, processing and 

computerizing the voice of birds. International Seminar on Birds and Flight Safety in 

the Middle East, Conference 1997, Israel . 

______________________________________________________________ 

 

 ארציים( ו הרצאות בכנסים מדעיים מקצועיים )מכללתיים

בעקבות    (. תפיסתם של מורים מהמגזר הערבי את האקלים הכיתתי  2021קרן, י., גן, ד., גל, א. ) .1

למדע וסביבה.    49  -הועידה השנתית ה.  שימוש במרחבי למידה ירוקים ובאלמנטים העיצוביים

 . כנס מקוון. 2021יולי 

 הקיבוצים. . מכללת סמינר  2021. כנס הגי"ג. מרץ אבהות בטבע(. 2021גל, א. ) .2

 ____________________________________________________________________ 

סיפורים סביבתיים של ילדים    -  "אין תנינים בנחל תנינים"(.  2020, מ., גל, א., וגן, ד. ) סבירסקי .1

אוניברסיטת  . 2020הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית בישראל. פברואר מתרבויות שונות. 

 בר אילן. 

ולאנשי מקצוע    הכנס השנתי למנחי הורים.  על אבהות בטבע  -אבא ממש לא פגום  (.  2020גל, א. ) .2

בית הספר ללימודים מתקדמים    – . המרכז להורות ומשפחה  2020. פברואר  העובדים עם הורים

 מכללת סמינר הקיבוצים.   –

3. ( א.  לעזאזל?  (.  2020גל,  לעזאזל    -שעיר  העטלפים על    -עטלף  של  מבטם  מנקודת  .  הקורונה 

מאי   למידה.  קהילות  על  הזום  את  וטכנולוגיה  2020מקדמים  למדע  הארצי  המורים  מרכז   .

 בחינוך היסודי. משרד החינוך, אוניברסיטת תל אביב. 
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- . אקועל הקורונה מנקודת מבטם של העטלפים  - עטלף לעזאזל    -שעיר לעזאזל?  (.  2020גל, א. ) .4

. התכנית לתואר שני בחינוך סביבתי. סמינר  2020כשיו כדי שיהיה מחר. יוני  חינול ע  –ומניזם  ה

 הקיבוצים.

א.,   .5 גל,  נ.,  )ולב,  ד.  שינוי(.  2020גן,  מחוללי  ירוקים  למידה  למדע  מרחבי  השנתית  הועידה   .

 . אוניברסיטת חיפה. 2020. הועידה השנתית למדע וסביבה. אוקטובר  2020וסביבה. אוקטובר 

מאפיני התרבות הבית ספרית בדגש תחושות מורים  (.  2020דרייפוס, ע. ) וא., גן, ד.,  נצר, מ., גל,   .6

הועידה השנתית למדע וסביבה.  בבתי ספר בהם מופעלות תוכניות חינוך סביבתי ארוכות טווח.  

 . אוניברסיטת חיפה. 2020אוקטובר  

קוונות בנושא מדע  המניעים של קהל לא מדעי להשתתף בהרצאות מ(.  2020גל, א. ) ושחייני, ד.,   .7

.  2020אוקטובר.  ת סמינר הקיבוצים.  כנס מחקרי המרצים במכלל.  באמצעות סיפור סיפורים

 סמינר הקיבוצים. 

כנס    מה מעדיפים פרחי ההוראה בהכשרתם המקצועית?  -אקטיביות או פסיביות  (.  2020גל, א. ) .8

 הקיבוצים.. סמינר 2020אוקטובר. ת סמינר הקיבוצים. מחקרי המרצים במכלל

.  ספר יסודי-הספר הסביבתי האידאלי בעיני תלמידי בית-בית(.  2019גן, ד. )וזיברט, י., גל, א.,   .9

 למדע וסביבה. אוניברסיטת תל אביב.  47 -הוועידה ה. 2019יוני 

התמודדות של תלמידי כיתה ה' בעידן  (.  2019וייס, ח. )וגל, א., הדר, י., מקוב, מ., שנירר, ר.,   .10

.  בתכנית לחינוך סביבתי  GIS( עם טלפונים חכמים ואפליקציית  M-Learningדת )הלמידה הניי

 למדע וסביבה. אוניברסיטת תל אביב.  47 -הוועידה ה.  2019יוני 

. מכללת  2019. כנס המרצות והמרצים לסוף שנת הלימודים. יוני  חס"א בנפאל(.  2019גל, א. ) .11

 סמינר הקיבוצים.  

- תפיסתם של סטודנטים יהודים וערבים את המושג מערכות אקולגיות(.  2019גן, ד. )וגל, א.,   .12

הערביח לקונפליקט  הקשורות  סוגיות  רקע  על  השלישי  2019ינואר  י.  יהוד - ברתיות  הכנס   . -   

 וך משווה. אוניברסיטת באר שבע.האגודה הישראלית לחינ

13. ( א.  )(.  2019גל,  הניידת  הלמידה  בעידן  ה'  כיתה  תלמידי  של  עם M-Learningהתמודדות   )

עשר  -הכנס הארבעה.  2019פברואר  .  בתכנית לחינוך סביבתי  GISטלפונים חכמים ואפליקציית  

   , האוניברסיטה הפתוחה.לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס

כיצד פעולות ומחקר    -חס"א בחוג למדעים  (.  2019גן, ד. )ו, ד., אסף, נ., גל, א., שחורי, ה.,  שחייני .14

ת סמינר  כנס מחקרי המרצים במכלל .  Z  -אפשרו לפתח וליצור התאמות בחוג למדעים לדור ה

 . סמינר הקיבוצים. 2019אוקטובר. הקיבוצים. 

אקולוגיות  -של ציורים והסברם להבנת המושג מערכות חברתיות  (. תרומתם2018גל, א. )וגן, ד.,   .15

  -"מחקר  .  2018. אוקטובר  בקרב סטודנטים לחינוך סביבתי בתואר שני בעקבות קורס בנושא

 , סמינר הקיבוצים."מעשה

א.,   .16 )וגל,  ד.  שינוי  (.  2018גן,  במכללת    -תהליכים מחוללי  שינוי סביבתי  מובילים  סטודנטים 

 , סמינר הקיבוצים. "מעשה  -"מחקר . 2018אוקטובר   .סמינר הקיבוצים

צבי .17 ד.,  -בן  גן,  א.,  )ואסרף,  א.  מערכתית  (.  2018גל,  חשיבה  בנושא  חשיבתיים  מבנים  אפיון 

נמחקר   כלי  לפוליטי,  2018פברואר    .Repertory Gridבאמצעות  אישי  בין  איכותני  מחקר   .

 גוריון בנגב. -אוניברסיטת בן
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תפיסות של סטודנטיות מתרבויות שונות את המושג "מערכות אקולוגיות  (.  2018גן, ד. )וגל, א.,   .18

. מחקר איכותני בין אישי לפוליטי,  2018פברואר    יהודי.  -חברתיות" על רקע הקונפליקט הערבי  

 גוריון בנגב. -אוניברסיטת בן

י ועיצוב זהות סביבתית  שיח סביבתלמידה טרנספורמטיבית ככלי ליצירת  (.  2018גל, א. )וגן, ד.,   .19

. הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית בישראל.  חברתיות בישראל- על רקע מערכות אקולוגיות

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

_______________________________________________ _____________________ 

- מערכות אקולוגיות  ם של סטודנטיםתרבותיות על תפיסתרב  השפעות  (.  2017גל, א. וגן, ד. ) .1

 , מכללת סמינר הקיבוצים. 2017. פורום חוקרי החינוך הסביבתי. פברואר  ברתיותח

. יום  אלונהלהתערב או לא להתערב? על התכנית לשימור הבז האדום בבית ספר  (. 2017גל, א. ) .2

 , מכללת סמינר הקיבוצים. 2017העיון בתכנית לחינוך סביבתי, יוני  

כנס מסכם "חקר ציפורים", מאי  להתערב או לא להתערב על בזים ומאיינות.  (.  2017גל, א. ) .3

 , רמת הנדיב. 2017

, מכללת  2016. כנס מורים, אוקטובר  תחושת המסוגלות לחנך לקיימות(.  2016גן, ד. וגל, א. ) .4

 נר הקיבוצים. סמי

, יוני  ועידה השנתית למדע ולסביבהה  . תחושת המסוגלות לחנך לקיימות  (. 2016גן, ד. וגל, א. ) .5

 . אביב -אוניברסיטת תל, 2016

- תפיסות של סטודנטיות מתרבויות שונות את המושג מערכות אקולוגיות(. 2016גן, ד. וגל, א. ) .6

הערביח הקונפליקט  רקע  על  תכנית  מחקר  .  יהודי-ברתיות  מורים:  הכשרת  בשרות  איכותני 

 . האוניברסיטה העברית בירושלים,  2016, דצמבר רביבים כחקר מקרה

, עיריית  2011, אפריל  טבע עירוני והעיר שלנו  מהו טבע עירוני? מהו תרומתו לעיר?(.  2011גל, א. ) .7

 הוד השרון. 

, מכללת  2011כנס מורים, אוקטובר    האם מורי ישראל נכונים לאתגר המקוון? (.  2011גל, א. ) .8

 סמינר הקיבוצים. 

 . מועצה אזורית יואב,  2010מרץ  כנס מכון דש"א, . סקר צפית(. 2010גל, א. ) .9

כנס  .  על מצב חולות מישור החוף באזור פלמחים  –פרצופה של המדינה  (.  2009גל, א. ורמון, א. ) .10

 תל אביב.  ,2009המתכננים הארצי, פברואר 

ח. .11 להב,  א.,  )  גל,  א.  לציון  (.  2008ורמון,  ראשון  חולות  סיכונים    –פלמחים    –שימור  יבנה: 

 . פלמחים,  2008, אפריל  כנס מכון דש"א. וסיכויים

. יום  השבתם של הבזים האדומים לכרמל(.  2007גל, א. וודלי, ב. מילר, י. זלץ, ד. ומוטרו. ע. )  .12

 אוניברסיטת תל אביב., 2007העיון השנתי כנס הצפרות של החברה להגנת הטבע, דצמבר 

מכניזם של ייסוד מושבה של בזים אדומים  (.  2007גל, א., וודלי, ב., מילר, י., זלץ, ד. ומוטרו. ע. )  .13

 , האוניברסיטה הפתוחה. 2007, דצמבר  43 - כנס החברה הזואולוגית ה. בכרמל

שולמן .14 כ.,  ציטרונבלט,  ע.,  כצנלסון,  א.,  )- גל,  ע.  ומוטרו.  ד.  זלץ,  י.,  הגורמים  (.  2007ליבן, 

,  43  -כנס החברה הזואולוגית ה.  המשפיעים על בחירת האתר ומועד הקינון אצל הבז האדום

 , האוניברסיטה הפתוחה. 2007דצמבר 

.  רמות ביטוי שונות של גמישות התנהגותית בטיפול ההורי אצל הבזים האדומים(.  2006גל, א. ) .15

 ה העברית. , האוניברסיט2006, דצמבר 42  -כנס החברה הזואולוגית ה
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. יום  התנהגות הקינון של הבזים האדומים(.  2005גל, א. וודלי, ב. מילר, י. זלץ, ד. ומוטרו. ע. ) .16

 , אוניברסיטת תל אביב.2005העיון של מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, דצמבר 

השפעת הסביבה על רמות ביטוי שונות של  (.  2005גל, א., וודלי, ב., מילר, י., זלץ, ד. ומוטרו. ע. ) .17

כנס החברה    .(Falco naumanniהגמישות ההתנהגותית בטיפול ההורי אצל הבזים האדומים )

 , האוניברסיטה העברית. 2005, דצמבר  41  -הזואולוגית ה

י., זלץ, ד. .18 )  גל, א., וודלי, ב., מילר,  הגורמים המשפיעים על בחירת האתר (.  2004ומוטרו. ע. 

אדומים בזים  אצל  הקינון  ה.  ומועד  הזואולוגית  החברה  דצמבר  40  -כנס  הפקולטה  2004,   ,

 לחקלאות. 

תכנית חינוכית לאימוץ שטחים פתוחים והפיכתם לאתר    - עוברים לירוק  (.  2003) א.  פלד, א. וגל,   .19

 אוניברסיטת תל אביב. , 2003אפריל  . המגוון הביולוגי ופיתוח בר קיימא. למד"ע, טבע קהילתי

20. ( א.  וגל,  ש.  הקרובה?(.  2003אילן,  בסביבה  ללמד  ויצא  הרגליו  מורה  השנתי    הישנה  הכנס 

,  ת הלימודים הבית ספרית. מכון דוידסוןכיתתית בתכני-הראשון לשילוב סביבת הלימוד הנחוץ

 מכון ויצמן.  ,2003יולי 

 

 

 

 הנחייה  –חלק ד'  

י, מכללת סמינר  סביבתתזה, במסגרת התוכנית לתואר שני בחינוך  -הנחיית עבודות גמר מחקריות

 הקיבוצים

ירוקים  מאפייני בתי ספר ירוקים מתמידים, בתי ספר ירוקים ושאינם  (.  2020.)בואקנינסרין   .1

 . סמינר הקיבוצים.במגזר הערבי

2. ( שנה אחרי: איפיון ההשפעות ארוכות הטווח של השתתפות בתכנית    20(.   2020תרה אלעד. 

 סמינר הקיבוצים. "הבז האדום" בקרב בוגרי בית הספר היסודי תל"י אלונה. 

3.  ( לקסמן.  הנוי.(.  2019ארז  חקלאי    חוות  לחינוך  בחווה  למעשה  מהלכה   חזון, 

סביבתי חינוך  ליישום  )כאתר  נצר.  מוריה  הקיבוצים  סמינר  הבית    (.2017.  התרבות  בחינת 

ספר   ובבית  טווח  ארוכת  סביבתי  חינוך  תכנית  המפעיל  ספר  בבית  מורים  ושחיקת  ספרית 

 סמינר הקיבוצים.  .המפעיל תכניות קצרות טווח 

 . סמינר הקיבוצים.ספר סביבתי אידאליבית  (. 2019יעל זיברט. ) .4

5. ( אסאו.  בישראל(.  2019אוראל  סביבתי  חינוך  להטמעת  בתכנית  ירוקים  ספר  בתי    - התמדת 

 סמינר הקיבוצים.לתפיסת צוות החינוך בבית הספר. 

6.  ( עשת.  לימוד  (.  2019טלית  יחידת  בהטמעת  פדגוגית  התערבות  ואחרי  לפני  כיתתי  אקלים 

  . סמינר הקיבוצים.המתמקדת בפדגוגיות מגוונות  סביבתית

תרומתם של מרחבי למידה ירוקים בבתי ספר יסודיים )תכנית מל"י( להוראה  (.  2018יובל קרן ) .7

 . פורטר בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש. למידה רגשית חברתיתואפקטיבית 

 _______________________________________________________________ _____ 

)תרשיש-גול לאה   .1 והאתגרים    (.2017.  היתרונות  ואת  המשותפת  עבודתם  את  מורים  תפיסות 

 . העומדים בפניהם במסגרת הפעלת תכנית לימודים מבוססת מקום )הבז האדום(: מחקר אורך
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כללת סמינר  מ   ,סביבתי, במסגרת התוכנית לתואר שני בחינוך  הנחיית פרויקטים של עבודות גמר

 הקיבוצים

 . מגוון מיני העופות לאורך גרדיינט כפרי עירוני בתל אביב(. 2011) . דנוךורד  .2

 . בנימינה על מעבר יונקים גדולים -כביש זכרון יעקב  -  652השפעת כביש  (.2012) .זבידיאינס  .3

 . דייג החכות בשמורת חוף הבוניםמאפייני (.  2012)  .אלחג'נג'יב  .4

טיביים,  יהשפעת תכנית לימודים המתמקדת בבז האדום על היבטים קוגנ(.  2013)  .בדרדורית   .5

 . אלונה -רגשיים והתנהגותיים בקרב תלמידי כיתות ה' בבי"ס תל"י 

מינים  (.  2013)  .ענתרחגית   .6 של  פיזורם  על  יהודה  בשפלת  עירוני  באזור  הפיתוח  מידת  השפעת 

 . יים בשטחים פתוחים סמוכיםרודרל

פארק הירקון כמודל לתכנון פארקים עירוניים בדגש על צרכיהן של אימהות  (.  2013)  .שליטרחלי   .7

 . ומטפלות לילדים

מול המטרות  (.  2013)   .חרזאלהתרוות   .8 זמר"  "יער קהילתי  פרויקט  של  מידת ההצלחה  בחינת 

 . מישהוצבו על ידי היזמים: קק"ל, רשות מקומית וביה"ס המקו

הגורמים המשפיעים על בחירת אתרי קינון אצל הבזים האדומים בקיבוצים  (.  2014)   .רובסאיציק   .9

 . רמות מנשה ודליה

על דריסת בעלי    508וכביש    90פוטנציאל השפעה של פיתוח והרחבה של כביש  (.  2014)  .יחיאדנה   .10

 . חיים

בצמצום  (.  2014)  .מיוסטחנה   .11 לעורבים  מלכודות  ממשק  אוכלוסיעילות  העורב  י צפיפות  ית 

 . האפור בגן לאומי פלמחים

 . על פעילות טורפים באזור רמת הנדיב  652פוטנציאל השפעת הרחבת כביש  (  2014גייגר. )טלי  .12

על היונקים הצמחונים ברמת   652פוטנציאל ההשפעה של הרחבת כביש  (.  2015)  .ריינראיריס   .13

 . הנדיב

במרחב ובזמן בהרכב מזונן של תנשמות כאינדיקטור לייצוב  הבדלים  (.  2015)  .רז-זייצובמיכל   .14

 .אוכלוסיות של מכרסמים

אגבבהסמדר   .15 הגדר  (.  2015)   .שמש  לאורך  ובינוניים  גדולים  טורפים  יונקים  של  פעילותם 

 . 652המזרחית של רמת הנדיב וכביש 

חוצים את הגדר  סקר מגוון מיני היונקים הצמחוניים, הגדולים והבינוניים, ה (. 2015) .גילתפני  .16

המזרחית של פארק הטבע רמת הנדיב לשם מיפוי מעברי בעלי חיים פוטנציאליים לאורך תוואי  

  .העומד בפני פיתוח   652כביש 

בחינת תכנית חינוכית מבוססת מקום, "הבז האדום", בבית ספר יסודי  (.  2017)  . ועקניןמיטל   .17

 . בתחום הידע וההתנהגות הסביבתית של בוגרי התכנית

 

 מלגות, פרסים ומענקי מחקר 

 ( 1. )2020זכייה בתחרות ארצית לבתי ספר בבנייה ירוקה לשנת   -₪  200,000 2020

ריכוז קבוצת עבודה בנושא שותפות בין האקדמיה  ₪ עבור    24,796.2מענק על סך   2020

 ( 2. )לשדה סביב המחקר

בקר 2020 הסטודנטים  אגודת  של  סקר  בעקבות  נתנה  השראה  מעורר  ב  מרצה 

 ( 3הסטודנטים הלומדים במכללת סמינר הקיבוצים. )
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בקרב   2019 הסטודנטים  אגודת  של  סקר  בעקבות  נתנה  השראה  מעורר  מרצה 

 ( 4הסטודנטים הלומדים במכללת סמינר הקיבוצים. )

בקרב   2018 הסטודנטים  אגודת  של  סקר  בעקבות  נתנה  השראה  מעורר  מרצה 

 ( 5הקיבוצים. )הסטודנטים הלומדים במכללת סמינר 

בקרב   2017 הסטודנטים  אגודת  של  סקר  בעקבות  נתנה  השראה  מעורר  מרצה 

 ( 6הסטודנטים הלומדים במכללת סמינר הקיבוצים. )

 ________ _________________________________________________________ 

של   2017 מחקר  לבחינת    360,000מענק  למחקר  ג'וינט  מקרן  הוענק  של  ₪  תרומתם 

מרחבי למידה ירוקים בבתי הספר היסודיים )תכנית מל"י( להוראה אפקטיבית,  

 )בשיתוף ד"ר דפנה גן(. למידה רגשית חברתית וקוגניטיבית

בקרב   2017 הסטודנטים  אגודת  של  סקר  בעקבות  נתנה  השראה  מעורר  מרצה 

 ם הלומדים במכללת סמינר הקיבוצים )סימסטר א' + סימסטר ב'(.  הסטודנטי

-השפעות רב₪ הוענק על ידי מכללת סמינר הקיבוצים למחקר    5,000מענק על סך  2017

 . חברתיות-רבותיות על תפיסתם של סטודנטים את המושג מערכות אקולוגיותת

 ש"ש.  3מענק כלל מענק שעות מחקר הוענק על ידי מכללת סמינר הקיבוצים. ה 2017

 ש"ש.  3מענק שעות מחקר הוענק על ידי מכללת סמינר הקיבוצים. המענק כלל  2016

 ש"ש.   3מענק שעות מחקר הוענק על ידי מכללת סמינר הקיבוצים. המענק כלל  2015

בצל המחסור  ₪, הוענק על ידי מכון מופ"ת למחקר    40,000מענק מחקר על סך   2015

)בשיתוף    במורים במדעים: מה מניע מורים בתחומי המדעים להתמיד בהוראה?

 אלישיב(.-ד"ר רינת ארביב

סך   2015 על  מחקר  "  4,000מענק  גישוש  למחקר  מופ"ת  מכון  ידי  על  הוענק  הלכה  ₪ 

 .שוש לתיקוף כלי מחקר ומעשה בפני המציאות" מחקר גי

סך   2014 על  קורסי    8,000מענק  למחקר  הקיבוצים  סמינר  מכללת  ידי  על  הוענק   ₪

 הקיימות במכללה. 

סך   2012 על  למחקר    8,000מענק  הקיבוצים  סמינר  מכללת  ידי  על  הוענק  השפעת  ₪ 

בתכנית   הלומדים  על הישגי התלמידים  פעילה  למידה  של  בצורה  שיעור  סיכומי 

 ".ע"ש תרצה קרן  מרים קן לבזים האדומים""באלונה או

ש"ח הוענק על ידי קרן נקודת חן למחקר לפיתוח מודל לטיוב   60,000מענק על סך  2005

אקולוגי של פסיפס שטחי חקלאות ונקודות השקה עם שטחים טבעיים )בשיתוף  

 ד"ר נועם גרסל וד"ר רפי נצר(. 

ידי קרן שולוב למחקר אקולוגי. המענק  ₪ הוענק על  5,000מענק על סך  סכום של  2001

 הוענק עבור סיוע במחקר על הבזים האדומים. 

 


