
NEU-TON
ם י ר ו ע נ הדסה  ת  י ג ו ל ו נ הטכ המכללה 

מה הקשר בין הוראה קונסטרוקטיבית והגברת מוטיבציה ללמידה טכנולוגית והוראת
מדעים? המאמר מציע זויות ראיה אחרות לתהליכי למידה המבוססים על תשתית

התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית. 
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קישור למאמר 

זוית אחרת על למידה  

2 0 2 1 ר  דצמב  0 1  
 

במבר ו נ דש  חו ל ם  י שא ו נ

לשיווק יציאה 

החודש התחלנו במסע השיווק
שלנו. תודה לאנשי הצוות אשר
לוקחים חלק בשיווק המכללה

והצגת ייחודיותה באזורנו.

 - מכטרוניקה  במגמת  סטודנטים 
אלקטריאון   בחברת  מקצועי  בסיור 

סטודנטים במגמת מכטרוניקה ביקרו החודש בחברת אלקטריאון. בסיור
חוו ושמעו על תהליך הפיתוח. שאלו שאלות מקצועיות. הסיור העמיק
משמעותה של המגמה בתחומי החיים השונים. החברה עוסקת בפיתוח
טכנולוגיית "כביש חכם". הסטודנטים נגעו במשמעות תחום עיסוקם על

הבעיות האקלימיות בכדה"א  והשפעתם על חיים ברי קיימא!

ם רי עו נ הדסה  קה,  י נ ו מכטר במגמת  מרצה  ק  צדו ר  אי י ר  ד"

ב תשפ" ו  ל ס כ ז  " כ  
 

https://docs.google.com/document/d/1G4ya5EuIFHsL9TyuvNp6rDjUxqxFG-vc/edit?usp=sharing&ouid=117349411573908647414&rtpof=true&sd=true
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עוד מהחודש שחלף...
בסרט" "חיים 

החודש התקיים ערב
משותף. חלק בחרו
ללמוד יחד במכללה
לקראת הבחינות וחלקם
נהנו מערב הפוגה של
סרט ופופקורן ונקניקייה

בלחמניה. 
תודה לעופר על תפעול

הערב וההכנות. 

עבודה תכניות  ישיבות 

עם הפיקוח העל תיכוני
והנהלת הכפר.

עם יו"ר הנהלת הכפר
עם ועד המנהל.

החודש בוצעו 3 ישיבות
עבודה בהרכבים שונים:

.1

.2

.3
הוצגה עשייתכם ב-3
השנים האחרונות  ודנו

בתמונת העתיד

סטודנטים אגודת 
בשעה טובה יש לנו
במכללה מנהיגות
חברתית של אגודת
הסטודנטים. אשר

החלה לפעול במרץ!
בחודש הקרוב יקיימו
ישיבה עם שוני אשכנזי,
מנהל הפנימייה

והמעונות.

מפנקים מנהל עם  שיחה 
מגן עמי   - הכפר 

זוקו קאטרפילר 
רכבת וועד  שילובים 
נרתמים ישראל 

לסייע.
זו ההזדמנות להודות
לעובדי קאטרפילר זוקו
שילובים  על עזרתם
בשדרוג מראה המכללה. 
לעובדי רכבת ישראל על
הכנת דלפק הלמידה,
ולסטודנטים אשר סייעו

בניקיון וצביעת המכללה.

חלוקת סופגניות לקראת
היציאה לחופשת חנוכה,
מאגודת הסטודנטים
לכלל הסטודנטים במהלך

הבחינה.
 

 

שיחה בגובה העיניים בין
הסטודנטים למנהל
הכפר, מנהל הפנימיה

והקב"ט.



SMART פתיחת
 SCHOOL

בשעה טובה שדרגנו את
עבודתנו באמצעות תכנת
הסמארט סקול. התוכנה
נפתחה לשימוש של

הסטודנטים. 
הכל נגיש לצוות
ולתלמידים באמצעות

האפליקציה.

"ד י תלמידי 
לוצי  את  מפתיעים 

החודש התחלנו להעמיק
בלימודי תקשורת בין

אישית ותוך אישית. 
עסקנו במודל אפר"ת
ותרגלנו העברת מסרים

במצבי קונפליקט.

בתקשורת תרגיל 
יעילה

כשסטודנטים מעריכים
ניסיון הם מראים זאת!
סטודנטים בכיתה יד3
החליטו להפתיע את רכז
המגמה שלהם לכבוד יום

הולדתו.

בנושא הרצאה 
מיניות הטרדות 

בעבודה

החודש התקיים מפגש כפרי,
בו לקחנו חלק. המפגש עסק
בהטרדות מיניות במקום
העבודה. כמו כן התקיים דיון
מעניין וחשוב שעיקרו "היכן

עובר הגבול!?"

 

את חג החנוכה פתחנו בהוקרה לכם המרצים על עבודתכם
המסורה. יישר כח!

חולק שי, נהננו מארוחת בוהריים מפנקת והקשבנו להרצאה
מעוררת ההשראה של צח בן שמואל. 

 

במכללה המורה  יום 



פיתוח בר קיימא
הפינה לחיבור בין הטכנולוגיה לכדור הארץ

רוח היא תופעה טבעית שנוצרת
כתוצאה מחימום פני כדור הארץ
על ידי השמש.  טורבינות הרוח
מאפשרות לנצל את זרימת הרוח
לייצור חשמל. הטורבינה
הראשונה לייצור חשמל הוקמה
בסוף המאה ה-19 בסקוטלנד.
החל משנות ה-80 במאה
הקודמת החל יישום נרחב
בטורבינות רוח. כיום מותקנות
ברחבי הגלובוס מאות אלפי
טורבינות המייצרות חשמל נקי
ולא מזהם. מעל 11% מהחשמל
באירופה מגיע כיום מטורבינות

רוח.

נח  שלום  סא"ל  ביקור 
צה"ל הכשרות  תחום  ראש 

בתחילת החודש ביקר אותנו ראש תחום 
הכשרות וכ"א י"ג-י"ד בצה"ל - ד"ר שלום נח.
התקיימה שיחה סביב מגמות לעתיד, קיבלנו
ברכתו לצאת לדרך אתגרית חדשה, אשר

תסייע בעבודה  ייחודיות במכללתנו.

H y e y o u n  K i m קרת:  החו מאת 
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מה עדיף? לפני או אחרי?
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אחוזים כמה 
בישראל מהחשמל 
ממקורות מיוצר 

מתחדשת? אנרגיה 
ע"י מתוכה  כמה 
רוח? טורבינות 

קישור למאמר הדן
בבעיית הטורבינות 

 נזקי  הטורבינה!?

אומנם מפיקה אנרגיה , אך
לטענת חוקרים גם יוצרת
שינוי ובעיות לבעלי החיים. 
לא הכל דבש! אך בהחלט
ניתן לסייע במציאת פיתרון!

קישור למאמר 

מתכננים ללמד ומתלבטים אם לחלק את מצגת השקפים ללומדים לפני המפגש או רק
אחריו?

לכאורה, חלוקת המצגת לפני המפגש יכולה לסייע מאוד ללומדים. הם יכולים להגיע עם
המצגת למפגש (מודפסת או במחשב נייד או סמארטפון), לרשום לעצמם הערות בגוף

השקפים ולהבטיח למידה נוחה יותר.
 

אך מחקר שבוצע בנושא הראה שהלומדים יזכרו פחות אם יקבלו את המצגת המלאה,
או מצגת חלקית, ושחלוקת השקפים עוד לפני המפגש עלולה לפגוע בתהליך הלמידה.

 
המחקר שבוצע באוניברסיטת דונקק בדרום קוריאה בדק את הלמידה של כ-
70 סטודנטים ב- 6 סוגי הרצאות, הראה שהלומדים מעדיפים לקבל את
המצגת מראש ומדווחים על שביעות רצון גבוהה יותר מתהליך הלמידה אם

קיבלו את השקפים.
 

אך בניגוד לתחושות הסוביקטיביות של הלומדים, במבחן הזכרון (הן לטווח קצר
והן לטווח ארוך) התגלה באופן ברור שהם זוכרים הכי הרבה דווקא אם לא

קיבלו את המצגת.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001369084
http://www.greenrg.org.il/wind-he/
https://www.researchgate.net/profile/Hyeyoun-Kim-2
https://www.researchgate.net/profile/Hyeyoun-Kim-2
https://www.researchgate.net/publication/324524134_Impact_of_slide-based_lectures_on_undergraduate_students'_learning_Mixed_effects_of_accessibility_to_slides_differences_in_note-taking_and_memory_term


מזל טוב לרונן מועלם על אירוסי בנו. אושר לזוג הצעיר.

הצטרפו לצוות ההקמה וההנהגה הפדגוגית! 
כל מי שמעוניין לקחת חלק בבניית ייחודיות למכללה, לחלום ולהטביע חותם! 

נא ללחוץ על הקישור!

מזל טוב לכל החוגגים יום הולדת בחודש זה!

https://getacquainted.co/widget/86994ffb-ebb3-4e4f-aac8-089b92772f98

