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 בבאר' ד בשכונה הוקם' ד מדעים להוראת המרכז

, גרמניה  יהדות קהילת של האדיבה בתרומתה שבע

 באר ועיריית היהודית הסוכנות, היסוד קרן בסיוע

בשיתוף עם משרד החינוך המרכז מופעל , שבע

 והעירייה.

המרכז משמש בשעות הבוקר כמרכז ללימודי 

העשרה לבתי"ס יסודיים וחט"ב בתחום המדעים 

רד החינוך ולוגיה. התוכניות מאושרות ע"י משוהטכנ

ומותאמות לתוכניות הלימודים הנלמדות בבתיה"ס 

 באותה שכבה. 

ההעשרה מתבצעת בלימוד בקבוצות קטנות. היתרון 

מדעים ד' הוא בלימוד החוויתי של  של מרכז

התלמיד, בלמידה המשמעותית הכוללת התנסות 

בניסויים, משחק והצבת אתגרים לתלמידים. כל זה 

מאפשר מינוף של תהליכי חשיבה ופיתוח יצירתיות 

 והבנה של בעיות, צרכים ופתרונות טכנולוגיים.

 

 

 תקשורתחושים ו            

 ב'-לכיתות א' מיועדת התוכנית

פעילויות בנושא חושים כיצד העולם מתקשר? 

 ושימוש באמצעי התקשורת השונים.

              

 גוף בריא בסביבה בריאה          

 ג'-התוכנית מיועדת לכיתות ב'

ניסויים המדגימים אורח חיים נכון בסביבה 

 בריאה)מזון, אכילה נכונה ויצירת סביבה ירוקה(

 

 גן מפעלי המים           

 ד'התוכנית מיועדת לכיתות 

פעילות במתקני מים בחצר המרכז המייצגים      

התפתחות טכנולוגית של ניצול המים לאורך 

  ההיסטוריה.
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 מי דעת             

 ד'-התוכנית מיועדת לכיתות ג'

פעילות מולטימדיה בנושא מקורות המים 

)חלחול  הטבעיים בארץ וניסויים בנושא המים

 בסלעים שונים, יצירת מי תיהום ועוד(

          כנפי הדעת              

 מפגשים( 4-10ו')-התוכנית מיועדת לכיתות ד'

. הכרת מאפייני תצפיות בציפורים בסביבה הקרובה 

בחירת ציפור לחקר קבוצתי . זיהוי תופעות  הציפורים.

מעניינות ושאילת שאלות על התופעות שנצפו. במקביל 

. לכיתות ו' יתווסף  נדידת הציפורים יעשה חקר מידעני

 והסכנות בנדידה.

 

 

 אוצרות מן הטבע               

 ו' -התוכנית מיועדת לכיתות ה'

ניצול משאבי טבע יבשתיים וימיים בנגב באמצעות 

 ניסויים, תוך שימת דגש על פיתוח בר קיימא.
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 מרכז מדעים ד'



 בס"ד

 

 

 אנרגיה מבוקרת             

 התוכנית מיועדת לכיתות ו'           

 רובוטים ניסויים בסוגי אנרגיה שונים, ניצולם והמרתם וכן הפעלת

 בעזרת בקרה ממוחשבת.

 מי דעת              

 התוכנית מיועדת לכיתות ז'           

בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה ניסויים אינטראקטיביים העוסקים 

 .וטכנולוגיה של המים

  באנרגיה יםשינוי 

 'ח-'התוכנית מיועדת לכיתות ז

והשפעתם  שינויים באנרגיהים כתוצאה מניסויים המייצגים תהליכ

שונים  תופעות שונות ותהליכיםהסבר צורך על גופים וחלקיקים ל

 .בחיי היום יום

 

 . "כל התוכניות מפגש אחד למעט "כנפי הדעת 

  12:30 -8:30הפעילות מהשעה . 

 .ניתן להתאים את התוכניות גם לכיתות חינוך מיוחד 

 אסתר חורי  מנהלת לתיאום מפגשים ניתן ליצור קשר : 

0505506445 

 0524503047שירלי:  לבורנטית

 0542256330לבורנטית: מאיה: 
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Ester1472@gmail.com 

 6419833- 08  :  טלפון 6114771 -08  פקס:         

 רחוב יהודה הלוי פינת שאול המלך


