משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים,
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

י"גאבתשע"ו 
11אוגוסט 6112


למנהל/תביתהספר 
לרכז/תמדעוטכנולוגיה 
שלוםרב ,


תחרות חקר החלל והאסטרונומיה השלישית,
לבתי הספר היסודיים יוצאת לדרך!

הנכםמוזמניםלקחתחלקבתחרותארציתנושאתפרסיםבתחוםהחללולחווייתלימודהמהווההזדמנות

לחשוףאתהתלמידיםלאתגריםחדשים,לחשיבהמחוץליום-יום,ולעיסוקבתוכןמתקדםומרתקבתחום
חקרהחללוהאסטרונומיה .

המרכזהישראלילמצוינותבחינוךשמחלהכריזעלהפעלת

תחרות ארצית נושאת פרסים בנושא "חקר החלל והאסטרונומיה" 
לתלמידיבתי-הספרהיסודייםבכיתותד'-ו'.
התחרותתתקייםזוהשנההשלישית,בחסותסוכנותהחללהישראליתבמשרדהמדעהטכנולוגיהוהחלל,
בשיתוףמשרדהחינוך,הפיקוחעלהוראתמדעוטכנולוגיהבאגףהמדעיםבמזכירותהפדגוגיתובסיוע
הקרןלהנצחהממלכתיתלזכרושלטייסהחלל(האסטרונאוט)הישראליהראשוןאל"מאילןרמוןז"ל .
בחירתהזוכיםתיעשהעל-ידיחברהשופטיםהחבריםבוועדתהפרס,הכוללתאישיםמתחומיהמדעים
והחינוך.לזוכיםיוענקופרסיםותעודותהוקרהשיחולקובמהלךאירועהגמר .

מטרות התחרות:


טיפוחסקרנותאצלהתלמידיםוחשיפתםלנושאיםמדעייםוטכנולוגייםבתחוםהחלל.



עידוד התלמידים לחשיבה מסדר גבוה ,ליצירתיות ,ליכולת חשיבה מערכתית ,לעבודת צוות,
להתמודדות עם תהליך קבלת החלטות ,לנקיטת יזמה ,למנהיגות ,לאחריות ,להתמדה ולעמידה
באתגרים. 



הגברתהמוטיבציההלימודיתשלהמשתתפיםבתחרות .
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המשך מורשתו הייחודית של אילן רמון אשר מהווה מודל וסמל של מצוינות ,מנהיגות וערכיות שעל
פיהםאנושואפיםלחנךאתתלמידינו.

שלבי התחרות:
תחרות חקר החלל והאסטרונומיה השלישית תיפתח באירוע חגיגי מקוון שיועבר בשידור חי לבתי הספר
בשני מועדים :כ"ב באלול תשע"ו  61.9.52וכ"ג באלול תשע"ו .62.9.52
האירועמהווהשיחהחגיגיתוחשיפהלתחרות,אינומהווהאחדמשלביהמיוןואיןצורךלהתכונןלקראתו.יחד
עםזאת,ההשתתפותבוחיוניתלצורךהכנהלשלבהראשוןשלהתחרות .
הזמנהמפורטתלאחדהמועדיםתישלחלנרשמים .
שלב ראשון 
חידון מקוון א-סינכרוני אשר יכיל שאלות מורכבות המצריכות היכרות רחבה עם תחום הידע ,יכולת חשיבה
מעמיקה,הסקתמסקנותושימושבידעבאופןפעיל .
שלב שני 
חידון  מקווןסינכרונישבמהלכויתמודדוהתלמידיםבשידורחימולקבוצותאחרות.התלמידיםיידרשולענות
עלחידותמורכבות,לפעוליחדבקבוצה,לבצעהתנסויותבכיתהולגבשמהןתוצאותותשובות.
לפני שלב זה יקבלו הקבוצות משימת הכנה ,אשר תהווה בסיס להתנסות אותה יידרשו התלמידים לבצע
במהלךהחידוןהמקוון .
שלב שלישי 
בניית דגם .הקבוצות אשר יעפילו לשלב זה ,יעמדו בפני אתגר בנייתו של דגם על פי קריטריונים קפדניים,
אשריצריכולמידהמעמיקהשלהנושאהרלוונטי,הפנמתושלהידע,ושימושמושכלבובהתאםלצורך .
שלב הגמר 
אירוע סיום חגיגי – הקבוצות המתחרות ייפגשו ויתחרו ביניהן בתחנות שונות הכוללות בנייה ושימוש
במודלים ,משימות ,פתרון חידות ועוד .אירוע הסיום יתקיים במהלך שבוע החלל ,ביום ראשון ב' בשבט
תשע"ז 69 ,בינואר  .6057
הנושאים העיקריים של התחרות:
תוכן התחרות ישלב תכנים רלוונטיים מתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה ,וכן הרחבה לתחומים משיקים
ורחביםיותרמעולםהחללוהאסטרונומיה,אשרנבחרובהלימהלתכניתהלימודים שלשנתהלימודיםתשע"ז
ויאפשרולתלמידיםהעמקהוהרחבה.הכוונהמפורטתתפורסםבאתרהתחרותסמוךלמועדפתיחתה .
עבודתהתלמידיםתיעשהבקבוצהותוךשיתוףפעולהעםאנשיהקהילה .
הפרסים לתלמידים הזוכים בתחרות:
המקומותהראשוןוהשנייְזכואתביתהספרבפרסיקרערך .
תעודותהערכהיוענקולכלהמשתתפיםבגמר.
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לאן לפנות לקבלת סיוע ולפרטים נוספים?
לשאלותולבירוריםניתןלפנותלימיתשמני,מס'טלפון,16-2155131דוא"ל: yamit@excellence.org.il
בנוסףלכך,יופיעבדףהתחרותבאתרהמרכזפורוםפעילאשרייתןמענהנוסףלשאלותולהבהרות.כתובת
הפורוםhttp://www.excellence.org.il/Index.asp?CategoryID=1110 :

כיצד נרשמים?
אתנו למסע מרתק ומופלא
היכנסו לאתר האינטרנט בכתובת המופיעה להלן ,הדקו חגורות ,ובואו להמריא ִ
בחלל ...

https://docs.google.com/forms/d/1oCJBrG-KRjGX5OiuECb2N54ByuBE78y9FetieQaAjk/viewform

לתשומת לבכם:
*

ההשתתפות בתחרות תיעשה על ידי הגשת מועמדות של קבוצת תלמידים בכיתות ד'-ו' בלבד ,לא
תתאפשרהשתתפותשלתלמידיםמכיתותז-ח,גםאםביתהספרהואשמונהשנתי .

*

הקבוצהיכולהלכלולעד61תלמידים,לאתתאפשרהשתתפותשלקבוצהגדולהיותרבשלבהגמר.

*

הרישוםייעשהעל-ידימורהבביתהספר(אובעלתפקידמקבילבמוסדחינוךבלתיפורמאלי)ובהסכמת
מנהלביתהספר .

*

אתטופסההרשמהישלהגישעדלתאריךי"ח באלול תשע"ו, .61.9.12מועמדות שתשלח
לאחרהתאריךהנ"ללאתוגשלתחרות .

*

שימולב!מספרהקבוצותהמשתתפותבתחרותמוגבל–הקדימולהירשם!



נשמח לראותכם בין המשתתפים בפעילות מאתגרת זו!

ד"ר אביבה בריינר
מפמ"רמדעוטכנולוגיה 
המזכירותהפדגוגית
משרד החינוך

איתי בנוביץ 
מנכ"ל
המרכזהישראלילמצוינותבחינוך 
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אבי בלסברגר 
מנהלסוכנותהחללהישראלית
משרדהמדע ,הטכנולוגיה והחלל

