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ד"ר דליה לוינסון – חוקרת בתחום המיקולוגיה
במהלך כל חיי התעניינתי במיקולוגיה וכבר במהלך עבודתי כמדריכה בכירה ורכזת 
הביוטופים בחברה להגנת הטבע נמשכתי לתחום פטריות הכובע בישראל. הייתי יד 

ימינה של פרופסור אביזוהר הירשנזון ז"ל, שהייתה מחלוצי המיקולוגיה בישראל. 

את לימודי לתואר הראשון סיימתי 
בפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה 
של  בתחום  בהתמחות  העברית, 
התואר  במהלך  צמחים.  מחלות 
השני חקרתי פטריות סימביונטיות 
קשות  למחלות  הגורמות  לחרקים 
ולהרס של יערות עצי האשוח בצפון 
אמריקה. בחרתי להמשיך ללימודי 
בתחום  ולהתמחות  הדוקטורט 
המאכל  בפטריות  המיקולוגיה, 
פטריית  את  חקרתי  עת  והרעל, 
מההיבט  בישראל,  הכלך  אוזנית 
במהלך  ואקולוגי.  גנטי  המורפולוגי 
הפוסט דוקטורט השתלמתי בנושא 
של מחלות חיטה, תוך לימוד נושאים חדשים בגנטיקה ובביולוגיה מולקולרית ולקחתי 
חלק מרכזי בפרויקט של שיתוף פעולה עם חברת הזרעים אגרידרה, שכלל הכנסת 
גן לעמידות למחלת החילדון לזני חיטה, ופיתוח של שיטות מתקדמות להשבחת מלון 

ועגבנייה. 

בשנת  בישראל.  והרעל  המאכל  לפטריות  כרטא  מדריך  את  חיברתי   2008 בשנת 
2010 התחלתי את עבודתי בחברת הזרעים קיימא שם ניהלתי את מעבדת תרביות 

ולקחתי  הצמחיות  הרקמה 
זנים  של  בפיתוח  חלק 
ירקות  של  פוליפלואידים 
לשימוש  אחרים,  וצמחים 
בתעשיית העץ והדלק. בשנת 
המהדורה  את  חיברתי   2015
המשמש  למדריך  החדשה 
חובבים ואנשי מקצוע כאחד.

אני  כל הקריירה שלי,  לאורך 
בכנסים  ומרצה  משתתפת 
המיקולוגיה  בתחום  מדעיים 
בכתבי  מאמרים  ומפרסמת 

האקולוגיה  בתחום  שנתיים,  כנסים  שני  וארגנתי  יזמתי  לאחרונה,  בינלאומיים.  עת 
התקיימו  הכנסים  ישראל.  פטריות  של  ברפואה  אפשריים  ושימושים  הסיסטמטיקה 

במושב ציפורי  בשיתוף עם אגודת "עלעלים". 

אני מרצה לקהלים מגוונים בתוכן מדעי ופופולרי, מדריכה סיורים להכרת בתי הגידול 
והמינים הנפוצים בישראל, ומזה עשרים ושתיים שנים אני מתנדבת במרכז להרעלות 
מדעיים  פעולה  לשיתופי  נעניתי  וגם  יזמתי  רמב"ם.  החולים  בבית  וטוקסיקולוגיה 
בתחום של חומרי טבע מפטריות, גידול ותרבות מינים שונים, טקסונומיה ותפוצה של 
פטריות, עם חוקרים מכל הארץ כולל אוניברסיטת באר שבע, מיג"ל, חוות מתתיהו 
בנק  בעקבות  למחקר  שמיר  למכון  הצטרפתי  יער.  נווה  החקלאי  המחקר  ומרכז 
הפטריות, שהועתק אליו מאוניברסיטת חיפה.                                                                      

הבר  פטריות  של  אוסף  הכולל  הבנק  את  ומקטלגים  משמרים  מתחזקים  אנו  כיום 
על  עמלים  אנו  ולרפואה.  למאכל  פטריות  של  גדול  מגוון  ומכיל  ומהעולם  מישראל 
רחב  מחקר  יאפשר  זה  מאגר  מקצועי.  וקטלוג  הנתונים  מחשוב  תחזוקה,  שימור, 

ושת"פ עם גורמים שונים בתחומים שונים בחקר הפטריות.

עם הצטרפותי למכון, יצרתי קשר עם קק"ל, החברה להגנת הטבע, וחובבי פטריות 
כערכי  הבר  פטריות  שמירת  של  בנושא  ידע  וצבירת  מחקר  לקדם  במטרה  בארץ, 
מהווה  הגולן  רמת  בישראל.  הבר  פרחי  שמירת  בנושא  שנעשה  כפי  מוגנים,  טבע 
בסיס פורה למחקרים רבים ובמיוחד בנושא הפטריות. זאת עקב הקרקעות השונות 
ובתי הגידול המגוונים כדוגמת שמורת יער אודם שכוללת אוכלוסיות של פטריות בר 
לי את הקידום  יאפשרו  דיין. האקלימיים המיוחדים של הרמה  מיוחדות שלא נחקרו 
והפתוח החקלאי המבוסס על גידול פטריות לרפואה ומאכל. בנוסף, אני מקדמת את 
)Pleurotus eryngii var. ferulae( בתנאי  אוזנית הכלך  הגידול של פטריית  נושא 
חקלאות שדה של רמת הגולן, ולימוד הקשר המיוחד בין הפטרייה לצמח הכלך המצוי 

עמו היא חיה באסוציאציה מעניינת.

נתיב רוטברט - חוקר בתחום קרקע, מים וסביבה
יליד  חודשים(  )ארבעה  ונגה   )4( ואבא לתמר  נשוי לענת  רוטברט  נתיב עמית  שמי 

שכונת ביצרון בתל אביב, ואני 
בן בכור לירון וכרמיה רוטברט 
בוגר  אני  אחים.  שלושה  מבין 
וחברה  סביבה  לטבע  ביה"ס 
בצבא  אביב.  בתל  ד'  ועירוני 
וחובש  חי"ר  כלוחם  שירתי 
וממשיך  חרוב,  בגדוד  קרבי 
לעשות מילואים בגדוד 43 של 

פיקוד מרכז. 

דו  ראשון  תואר  בוגר  אני 
וגיאוגרפיה  ביולוגיה  חוגי 
אביב.  תל  באוניברסיטת 
תואר שני בחוג למדעי הצמח 
בפקולטה לחקלאות במסגרת 
חקלאית,  להנדסה  המכון 
לתואר  התזה  וולקני.  מכון 
שניתן  להוכיח  הייתה  שני 
קרינה  בהחזרי  להשתמש 

הדוקטורט  את  זית.  בעלי  ואשלגן  זרחן  החנקן,  רמות  של  לכימות  ספקטרוסקופית 
מכון  לקרקע,  המכון  מסגרת  בפקולטה  וסביבה  מים  הקרקע  למדעי  בחוג  עשיתי 
מאגרי  על  והקצר  הקרוב  לטווח  קומפוסט  יישום  השפעת  היה  התזה  נושא  וולקני. 

פחמן וחנקן בקרקע. 

הסביבה.  על  החקלאות  והשפעת  והמים  בקרקע  מתמקדים  שלי  המחקר  תחומי 
הדגש הוא על שיפור ממשק הדישון וההשקיה בחקלאות בגולן והתאמתה לחקלאות 

מדייקת ומקיימת.

בחרתי לבוא לעבוד במכון כי קיבלתי 
הצעה שאי אפשר לסרב לה. הציעו לי 
להתמודד  ולהתחיל  מעבדה  להקים 
בהגשת  וזאת  מחקריים  אתגרים  עם 
ומציאת  לחקלאים  מעשי  סיוע 
צריך  מה  בשטח.  לאתגרים  פתרונות 
יותר מזה? למעשה, כבר כילד הייתה 

לי פנטזיה לחיות בגולן. 

לקשר  אני מתכוון  מבחינה מקצועית 
צפון  )מו"פ  באזור  המכונים  כל  בין 
חי  תל  ומכללת  מיג"ל  שלו,  והחוות 
וצמח ניסיונות, שה"מ וקק"ל( לטובת 
מידע  ושיתוף  פעולה  שיתוף  יצירת 
קרקע,  סקרי  של  בנושאים  אזורי 
ומתן  והשקיה  דישון  בנושא  מחקרים 
מתכוון  אני  האזור.  לחקלאי  פתרונות 
לנצל את היותי שגריר של מכון וולקני 
בגולן  פרויקטים  להרים  ולסייע  באזור 
גם  וכשאגדל,  מחקרים  ללוות  וכן 
להובילם בעצמי. אני ממשיך את דרכו של יוני גל ז"ל ובשיתוף פעולה עם ד"ר עמוס 
נאור, מוותיקי המכון, ומוטי פרס )ד"ר?( ורבים טובים אחרים. כפי שלימדו אותי תמיד, 
אני נשען על כתפם של ענקים ואני בהחלט מקווה להיטיב עם החקלאים והסביבה 
ואף לרתום את האוכלוסייה המקומית בחינוך הילדים והנוער להכרה בסביבה שלהם.   

אלעד דנטה – חוקר בתחום ההידרולוגיה והגאומורפולוגיה
נשוי   ,36 בן  דנטה,  אלעד  שמי 
גדלתי  לבארי.  ואבא  לאילה 
ראשון  תואר  ולאחר  ביובלים 
למדעי  בחוג  חי  תל  במכללת 
ודוקטורט  שני  תואר  הסביבה, 
בירושלים  העברית  באוניברסיטה 
במכון למדעי כדור הארץ, חזרתי 
חיי  מגורים,  לשלב  כדי  לצפון 

קהילה, ועבודה מחקרית. 

אני מרגיש בר מזל לחקור בתחומי 
והגיאומורפולוגיה.  ההידרולוגיה 
בהם  דינמיים  תחומים  אלה 
)באופן  מהר  מתרחשים  השינויים 
ויש  גיאולוגיים(  לתהליכים  יחסי 
ואינטנסיבי עם  להם ממשק רחב 
שאנו  פעולות  האדם.  פעילות 
הנוף  את  המעצבים  תהליכים  על  וכן  המים,  ואיכות  זמינות  על  משפיעות  עושים 
ניהול משאבי מי  חיים רבים:  ותהליכים אלה השלכות על תחומי  מסביבנו. לשינויים 
שתייה והשקיה, זיהום במקורות מים המשמשים לתיירות, השפעה על יציבות תשתיות, 
סחף ושימור קרקע, איתור אזורי סיכון ועוד. אני אוהב לשלב מחקר שמצד אחד עוסק 
את  שעיצבו  והתהליכים  הגורמים  הם  מה  כמו  תאורטיות-מדעיות  מחקר  בשאלות 
הנוף שמסביבנו, כיצד ניתן להבין זאת מתוך הנוף כיום, וכיצד ההידרולוגיה של אזור 
מסוים השתנתה עם השנים, ומצד שני, עוסק בהשלכות היישומיות של תהליכים אלו 

ובאופן בו אנו יכולים להשפיע עליהם.

כיום, אתגר מרכזי בהידרולוגיה ובגיאומורפולוגיה )בדומה לתחומי מדע אחרים( הינו 
היכולת שלנו לנתח ולהשתמש בעושר נתונים גדול אשר נמדד באמצעי חישה שונים 
בעשורים האחרונים. לנתונים אלו יש פריסה מרחבית גדולה ורציפה )לעומת מדידות 
נקודתיות( אשר מאפשרת, פוטנציאלית, הבנה טובה יותר של הסביבה ושל הגורמים 
והתהליכים המעצבים אותה. כדי לענות על אתגר זה, שיטות המחקר שלי משלבות 
ניתוח מרחבי של מסדי נתונים גדולים כמו חישה מרחוק מולטי-ספקטרלית מלוויין או 
מרחפן, מודלי גבהים דיגיטליים ממקורות שונים, תצלומי אוויר, מדידות בשטח, תוצרי 

מודלים הידרולוגיים ועוד.

עבודת הדוקטורט שלי, בהנחיית פרופ' יהודה אנזל ופרופ' אפרת מורין מהאוניברסיטה 
נחלים  בהתפתחות  עסקה  הגיאולוגי,  מהמכון  לנסקי  נדב  ודר'  בירושלים  העברית 
בהשפעת ירידת מפלס האגם או הים אליהם הם זורמים ותחת גורמים כמו המשטר 
ירידת המפלס. חקרתי  עם  והשיפוע שנחשף  הערוץ,  בבסיס  ההידרולוגי, התשתית 
גבוהה  במהירות  מסלולם  את  ומעצבים  שמתחתרים  המלח  ים  בנחלי  הנושא  את 
הייתי  הדוקטורט  במהלך  כן,  כמו  המלח.  ים  של  המהירה  המפלס  ירידת  בעקבות 
בולענים בהשפעת שיטפונות, בסיבות להאצה  שותף למחקרים שעסקו בהיווצרות 
בקצב ירידת מפלס ים המלח בהשפעת תהליכים הידרולוגיים באגן הניקוז, במערכות 
הסינופטיות המשפיעות ביותר על תנועת סדימנט באזורנו, וגם במחקר אודות קיומם 

של אגמי ענק עתיקים במדבר הסהרה וההשלכות על שינויי אקלים.

חוקרים ממוסדות שונים עסקו במחקר הידרולוגי וגיאומורפולוגי ברמת הגולן בעבר, 
גדול.  אלה  בתחומים  במחקר  והצורך  פתורות  בלתי  רבות  שאלות  קיימות  עדיין  אך 
בגולן, אשר מהווה חלק חשוב באגן הניקוז של הכנרת ומוגדר כאזור רגיש מבחינה 
נרחבת.  וצבאית  תיירותית,  התיישבותית,  חקלאית,  פעילות  מתקיימת  הידרולוגית, 
מבחינה זו, אני רואה ברמת הגולן כר פורה למחקרים תאורטיים ויישומיים. במחקרי 
במכון שמיר אני עוסק בנושאים כדוגמת הסעת מזהמים באגני הניקוז בגולן וזיהום 
מקורות המים, ניתוח מרחבי למאפיינים של תאי שטח למטרות יישום שונות, תהליכים 
הידרולוגיים בחרמון, סחף ושימור קרקע בשטחים חקלאיים, תהליכי התפתחות נוף 
בסביבה המצוקית )שולי הרמה והערוצים(, התפתחות אגני הניקוז ברמת הגולן, ועוד.

ד"ר מוקי נגרי – חוקר בתחום האנטומולוגיה
נשוי לאפרת, אב לשלושה ילדים, גר כיום בקיבוץ מרום 
עבדתי  וכנער  מאוחד  עין-חרוד  בקיבוץ  גדלתי  גולן. 
בדבורים  שלי  העניין  התחיל  משם  בקיבוץ,  במכוורת 
ובחרקים בכלל. את התואר הראשון עשיתי במכללת 
תל-חי בחוג לביוטכנולוגיה ומדעי הסביבה. בתקופה זו 
גרתי בעמק החולה, למדתי להכיר ולאהוב את האזור 
הרצון  התפתח  גם  ואז  הגולן  ורמת  החולה  עמק  של 
עברתי  הראשון  התואר  לימודי  לאחר  באזור.  לחיות 
והפוסט- לימודי הדוקטורט  לירושלים שם עשיתי את 

והשעון  החברתית  ההתנהגות  על  במחקר  דוקטורט 
מיני  שני  בומבוס,  ודבורי  דבש  דבורי  של  הביולוגי 
דבורים שהם מאביקים חשובים של גידולים חקלאיים. 

החברתית  הסביבה  איך  חקרתי 
היומי  הפעילות  מחזור  על  משפיעה 
פועלות  דבורים  של  השינה  ועל 
בכוורת בשני המינים. אחד הממצאים 
דבורי  שפועלות  היה  שלי  מהמחקר 
גלמים  בסביבת  הנמצאות  בומבוס 
מטפלות  שלהן  מהמושבה  וזחלים 
מכך  וכתוצאה  לשעון  מסביב  בהם 
ממושכת.  תקופה  ישנות  ולא  כמעט 
שמיר  במכון  המשרה  כשנפתחה 
לגור  לחזור  הזדמנות  בכך  ראיתי 
אפליקטיבי  מחקר  ולהוביל  בצפון 

שיוכל לעזור למגדלי דבורים ולחקלאים בכלל. אני מתכוון להתמקד במחקר בתחומים 
בדרכים  מזיקים  חרקים  עם  בהתמודדות  וגם  ובריאותם  דבורים  גידול  האבקה,  של 

שיפחיתו את הנזק לסביבה ולחרקים מועילים.

פגישה  במכון  התקיימה  יולי,  בחודש 
הפיתוח  מחלקת  עם  מאוד  מוצלחת 
מבנה  הקמת  קידום  בנושא  קק"ל,  של 
אחרונה  לישורת  מגיעים  אנו  מעבדות. 
תהליך  נתחיל  בקרוב  וממש  בנושא, 
מתעתדים  אנו  בנייה.  היתר  לקבלת 
בתוך  חדש  מעבדות  בניין  לראות 
בתוכו  יאכלס  אשר  שנים,  כשלוש 
ועוזרי מחקר  נוספים  חוקרים מצטיינים 

איכותיים.

המכון החל בשיתוף פעולה מחקרי עם 
חברת טוף מרום גולן.

של  החדשה  המנהלת  מרום,  הילי  ד"ר 
נפגשו  גלעד  ודינה  גולן,  נופי  ספר  בית 
בין  אופציונליים  פעולה  שיתופי  בנושא 

המוסדות. 

הגיעו  גולן  אזורית  מועצה  עם  בשיתוף 
למכון בחודש ספטמבר מזכירות יישובי 
לפעילות  להיחשף  כדי  הגולן  רמת 

המתרחשת בין כתלי המכון והארכיון.

שמיר  ומכון  ניסיונות  צמח  חברת 
בעבודתו  משותף  עבודה  מתווה  יצרו 
רוטברט,  נתיב  החוקר  של  המחקרית 

שהצטרף לאחרונה לשורות המכון.

בשיתוף עם הנהלת מועצה אזורית גולן, 
ואגפים  מחלקות  ראשי  למכון  הוזמנו 
והוצגה להם פעילותה הענפה של המכון. 
והידוק  האזורית  העשייה  על  דגש  ניתן 

שיתופי הפעולה בין המועצה למכון. 

בשיתוף עם הנהלת מועצה אזורית גולן, 
פורום  אוקטובר  בחודש  למכון  הוזמנו 
מנהלי אגש"חים של הגולן. הפורום סייר 
החוקרים  מפי  ושמע  המכון  כתלי  בין 
ירון  ד"ר  בנוסף,  מחקריהם.  ממצאי  על 
את  בפניהם  הציגו  גלעד  ודינה  דקל 
כיווני ההתפתחות של המכון ולאחר מכן 
נערכו דיון וחשיבה משותפת על מיזמים 

ושיתופי פעולה אפשריים.

עונת הסמינרים החלה: תודה לד"ר עודד 
כהן וד"ר שרה אזרד על ארגון הסמינרים 
פרופ'  של  המרתקת  הרצאתו  והבאת 
ניר בקר, מומחה בתחום כלכלה וסביבה 

ממכללת תל חי.

לכבודם  כנס  נערך  אוקטובר  בסוף 
הראשון  המנהל  ענבר,  משה  פרופ'  של 
כהוקרה  מור,  דורון  וד"ר  המכון,  של 
הגיאולוגי  למחקר  תרומתם  על 
בכנס  הגולן.  רמת  של  והגאומורפולוגי 

השתתפו למעלה מ-150 איש. 

 - נהנים  גם  אנחנו  קשה  מלעבוד  חוץ 
יום סיור ויום משפחות מאחורינו! הכרנו 
את תל אביב ויפו והכנו תיבות קינון עם 
הצוות של ד"ר מוטי צ'רטר - תודה לכל 

מי שלקח חלק!

"טבע  בנושא  אשד  אורנה  ע"ש  כנס 
ביום  התקיים  הכנס  בגולן-לאן?". 
בכסלו  כ"ח   ,26.12.2019 בתאריך  ה', 

במכללת אוהלו-קצרין

"תכנון  בנושא  גורליק  משה  ע"ש  כנס 
יתקיים  הכנס  הכפרי",  במרחב  וצמיחה 
ביום א' בתאריך 19.01.2020, כ"ב בטבת  
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אז קודם כל - ברכות חמות לפרופ' שמואל 
מודים  אנו  לגמלאות.  יציאתו  על  שמאי, 
לשמואל על תרומתו הרבה למכון ומאחלים 
עם  איכות  זמן  והרבה  נעימה  פרישה  לו 

משפחתו.

רייזנר  יסמין  שלנו  מחקר  לעוזרת  ברכות 
על הולדת בנה הבכור עמית. תגדלי אותו 

בנחת.

צוות מו"פ חינוך עובד על פרויקטים חדשים 
החדשה,  השנה  לקראת  מאוד  ומעניינים 

עליהם תוכלו לקרוא בהמשך.

במכון  חדשים  חוקרים  של  קליטתם 
נקלטו  במכון   - אמרנו?(  כבר  )רילוקיישן 
בתקופה האחרונה ארבעה חוקרים חדשים 
בתחומים מעניינים מאוד: דליה, מוקי, נתיב 
ואלעד - ברוכים הבאים למכון! אנו שמחים 
ומאחלים  המכון  לקהילת  שהצטרפתם 
ענפה  ועבודה  בגולן  נעימה  קליטה  לכם 

ופורייה. 

המנהל-  הוועד  יו"ר  לדבר  נעבור  ועכשיו, 
פרופ' שלומית פז, אוניברסיטת חיפה.

ואם  נשואה  פז,  שלומית  פרופ'  שמי 
מזה  שבגליל  הושעיה  תושבת  לארבעה, 
)חוקרת  קלימטולוגית  אני  שנה.  עשרים 
ולימודי  לגיאוגרפיה  החוג  וראש  אקלים(, 
תחום  חיפה.  באוניברסיטת  סביבה 
הוא חקר  עוסקת  אני  בו  המחקר העיקרי 
שינויי האקלים באגן הים התיכון ובאירופה 
האדם  בריאות  על  השפעתם  בחינת  תוך 

ובטחונו ועל מערכות סביבתיות שונות.

המנהל  לוועד  הצטרפתי  כשנתיים  לפני 
של מכון שמיר מטעם אוניברסיטת חיפה, 
המלווה את המכון מבחינה אקדמית, ולפני 
הוועד  יו"ר  לתפקיד  מוניתי  שנה  כחצי 

המנהל. 

המכון  למען  הפועל  לצוות  הצטרפותי 
מהווה  היא  שכן  במיוחד  אותי  מרגשת 
עבורי מעין סגירת מעגל לימים בהם שירתי 

שדה  ספר  בבית  כמדריכה  הגולן  ברמת 
השנייה  במחצית  שם  אי  יהונתן",  "קשת 
הקודמת.  המאה  של  השמונים  שנות  של 
והחיבור האישי שלי  ולאנשיו  לגולן  אהבתי 

אליו לא פחתו מאז.

לוועד המנהל של המכון,  מאז הצטרפותי 
הענפה  המדעית  לפעילות  נחשפתי 
התפעלות  מלאת  אני  בו.  המתקיימת 
מהישגיהם של החוקרים ושל צוותי המחקר 
 - ועדכניים  מגוונים  בתחומים  המכון  של 
הידרולוגיה,  וסביבה,  אקולוגיה  חקלאות, 
חברה, חינוך ועוד. המחקרים המתאפיינים 
ברמה מדעית גבוהה העומדת בקריטריונים 
באופן  תורמים  מחמירים,  בינלאומיים 
משמעותי לקידום הידע המדעי הבינלאומי 
והישראלי, ומספקים כלים יישומיים לטובת 
שונים, למשל  הגולן בתחומים  פיתוחו של 

בענפי החקלאות. 

על איכות המחקר המדעי המתקיים במכון 
בו  המתבצעים  המחקרים  פרסומי  יעידו 
מובילים  בינלאומיים  מדעיים  עת  בכתבי 
במענקים  המכון  חוקרי  של  הזכיות  ועמן 

מקרנות מחקר תחרותיות יוקרתיות.

המשפחתית  האווירה  את  גם  לציין  ראוי 
תחושת  את  המכון,  את  המאפיינת 

הקהילתיות ואת מאור הפנים של אנשיה.

מכון שמיר, בהובלתם של המנהל המדעי 
ד"ר ירון דקל והמנכ"לית דינה גלעד, נמצא 
בתנופת צמיחה ופיתוח מרשימה. במקביל 
לעשייה המחקרית ולתנופת הבנייה שתצא 
חוקרים  לאחרונה  נקלטו  בקרוב,  לדרך 
בני  עם  בגולן  להתגורר  שעברו  מעולים, 
יש בכך תרומה חשובה לא  משפחותיהם. 

רק למכון אלא לקהילת הגולן כולה.

הוועד המנהל, אני משתדלת לסייע  כיו"ר 
תוך  המכון  של  וצמיחתו  פיתוחו  לקידום 
צוות  בין  ומקצועי  חברי  פעולה  שיתוף 
תושבי  המועצות,  ראשי  וחוקריו,  המכון 

הגולן, חברי הוועד ואוניברסיטת חיפה.

אני מאחלת למכון ולאנשיו המשך 
צמיחה ושגשוג. יחד נעשה ונצליח.

חדשות מכון שמיר למחקר

דבר המועצה 
מכון שמיר למחקר ובשמו הקודם המכון לחקר הגולן, מתפקד כעוגן מרכזי לחקר הגולן 
והאזור. המכון שותף בחקר תחומי החיים של תושבי הגולן: חקלאות, סביבה, חינוך וחברה. 
המכון מעסיק חוקרים רבים ועוזרי מחקר מרחבי הגולן והאזור, המצטרפים אליו כל הזמן 
ובכך מהווה אבן שואבת לתושבים חדשים, העוסקים במחקר ומעתיקים את מרכז חייהם 

לגולן בזכות נוכחות המכון, כאן. 

החיבור לבתי הספר, העלאת הרף האקדמי האזורי, מתן עזרה וסיוע לתלמידי הגולן וקצרין 
בעבודות הגמר בתיכון, ביקור הגנים ובתי הספר במכון-בפעילויות מיוחדות, כל אילו ועוד, 
מגברים את החיבור לקהילה הגולנית. זהו חיבור איכותי ובעל השפעה הדדית חשובה. 
חוקרי המכון נמצאים בקשר תמידי מול מנהלי האגפים במועצות ומול בעלי תפקידים 
מבוססי  ולספק פתרונות  הצרכים  ולהבין את  ללמוד  בישובים, במטרה  ומרכזי משקים 

מחקר, כחלק מהחיבור לקהילה.

שמיר  מכון  של  המנהל  בוועד  חברים  האזורית,  המועצה  ראש  וסגן  המועצות  ראשי 
ולוקחים חלק חשוב בהחלטות ובהתוויית כיווני המחקר וההתקדמות, של המכון. המכון 
נמצא בחסות אקדמית של אוניברסיטת חיפה. לאחרונה החל תהליך של קליטת חוקרים 
ממכון שמיר לסגל האוניברסיטה בחיפה. החוקרים משמשים כמרצים  ומנחים סטודנטים 
לתארים מתקדמים במכון, בקצרין. . הנהלת המכון וחברי הועד המנהל פועלים  אל מול 
תצמיח  אשר  מבורכת  יוזמה  וזו  הגולן  תושבי  לכלל  האקדמיה  להנגשת  האוניברסיטה 

הצלחות נוספות. 

המחקר  מפת  על  הגולן  את  שם  רק  לא  בגולן  שמיר  מכון  כמו  מחקר  מכון  של  קיומו 
הישראלית והבין לאומית אלה מבהיר שאין משמעות למיקום גאוגרפי אלה רק ליכולות - 

ויכולות אקדמיות מעולות יש פה בשפע!

חדשות המכון
וייחודו של  עובדים במלוא המרץ על חשיפת פעילותו  וחוקריה  הנהלת המכון 
המכון לארגונים, חברות ומשרדי ממשלה, לטובת יצירת שיתופי פעולה הדדיים.

המכון שמח ומברך על שיתופי 
פעולה מחקריים ומסחריים

ומודה לכל האורחים
על ביקורם במכון

WELCOME
ברוכים הבאים

כמו שהזכרנו, בתקופה האחרונה המכון קלט ארבעה חוקרים חדשים שהצטרפו 
לבית המכון, כדי להכיר את ה'רכש החדש' שהגיע לגולן, וכדי שתכירו אותם קצת 

יותר ערכנו עמם ראיון קצר.

תמונה מאוסף הפטריות

מו״פ חינוך

מה חדש?
בספטמבר 2019 יצאה לדרך שותפות ייחודית בין צוות מו"פ החינוך במכון שמיר למחקר לחברת 
'פילדינג נאיר' האמריקאית המתמחה בתחום האדריכלות החינוכית. לחברה שיתופי פעולה עם 
49 מדינות בעולם. השותפות מאפשרת שילוב מחקרי-פדגוגי-אדריכלי בעיצוב מרחבים חינוכיים 
חינוכיות  מסגרות  בשתי  יתקיים  הפעולה  שיתוף  )תש"פ(,  הקרובה  הלימודים  בשנת  חדשניים. 
דרך  פריצת  מהווה  זה  מסוג  פעולה  שיתוף  'כדורי'.  היסודי  הספר  ובית  'קדמה'  הנוער  כפר   –
משמעותית בתחום המאפשר התאמה מלאה של המבנים הפיסיים לחזון הפדגוגי-חינוכי. צוות 

מו"פ חינוך ילווה את התהליך במחקרים ובייעוץ אקדמי.

צוות מו"פ 
בפעולה: מפגש 
צוות מו"פ חינוך 

בכפר הנוער 
'קדמה'

לאחרונה קלט מו"פ חינוך ארבע סטודנטיות ללימודי שדה במסגרת שיתוף פעולה עם המכללה 
האקדמית תל חי והיחידה ללימודי שדה. במהלך העבודה במו"פ חינוך הן תתנסינה במגוון פעילויות 

מחקריות החל מתצפיות וראיונות ועד להשתלבות מלאה במחקרי מו"פ חינוך. 

בחוג  חיפה  באוניברסיטת  הדוקטורט  לימודי  את  יחל  המו"פ  לצוות  המשתייך  איילי  תמיר  מר 
לסוציולוגיה, נאחל לו בהצלחה בהתפתחותו האקדמית.

ושדה  קהילה  אקדמיה  חינוך המשלב  מו"פ  של  השנתי  הכנס   - בחינוך  בהערכה  השלישי  הכנס 
המכללה  עם  למחקר  שמיר  מכון  שותפים  לכנס   .2020 אפריל  בתחילת  השנה  יתקיים  חינוכי, 

האקדמית תל-חי ומכללת אורנים. 

 EARLI כנס  בינלאומיים:  כנסים  בשני  האחרון  באוגוסט  הוצגו  ששון  עירית  ד"ר  של  מחקריה 
בחקר  עסק  האחד,  עירית.  של  בהובלתה  הוצגו  מאמרים  שני  גרמניה(.  אאכן,  )אוניברסיטת 

בגולן  פדגוגי  שינוי  המובילים  ספר  בתי  של  מרובים  מקרים 
ביקורתית  וחשיבה  שאלות  שאילת  מיומנות  בפיתוח  והשני, 
בקרב תלמידי תכנית 'גוונים' בבית הספר נופי גולן בקצרין. שני 
מאמרים נוספים בהם הייתה שותפה הוצגו, ואלו היו בהובלתה 

של ד"ר שירלי מידז'נסקי ובשיתוף עם ד"ר איתמר יהודה.

)כנס  בבולוניה  שהתקיים  נוסף  בכנס  השתתפה  עירית 
ESERA( ועסק בתחום החינוך המדעי. במסגרת הכנס הציגה 
עירית את המודל הפדגוגי שפיתחה אשר פורסם בכתב העת 
הציגה  נוספת  ובהרצאה   Pedagogy, Culture and Society
מרצ'י  גב'  של  הדוקטורט  מחקר  מעבודת  ממצאים  עירית 
אדרי-מלול )עבודה בהנחיה משותפת של עירית ופרופ' יהודית 

דורי מהפקולטה לחינוך, מדע וטכנולוגיה בטכניון(.

 )Summit( מיוחד  בכנס  עירית  השתתפה  בספטמבר 
 .)Learning spaces( בגרמניהבברצלונה העוסק במרחבי למידה  EARLI עירית מציגה בכנס

ד"ר איתמר יהודה השתתף באוגוסט האחרון בכנס EARLI הבינלאומי 
)אוניברסיטת אאכן, גרמניה( והציג בשיתוף עם ד"ר עירית ששון וד"ר 
 Thinking שירלי מידז'נסקי מחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת 
שאלות  שאילת  מיומנות  בפיתוח  העוסק   Skills and Creativity
נופי  הספר  בבית  'גוונים'  תכנית  תלמידי  בקרב  ביקורתית  וחשיבה 

גולן בקצרין. 

איתמר נבחר לאחרונה כמרצה מצטיין במכללה האקדמית, תל-חי.

איתמר מציג בכנס EARLI  בגרמניה

  EARLI שירלי מידז'נסקי הוצגו באוגוסט האחרון בשני כנסים בינלאומיים: א( כנס מחקריה של ד"ר 
)אוניברסיטת אאכן, גרמניה( - ארבעה מאמרים הוצגו בכנס זה. שני מאמרים הוצגו בהובלתה של 
שירלי. האחד, עסק במחקר פעולה של מורי מתמטיקה ומדעים והשני, במחקר הערכה אשר במוקדו 
מכון חינוך 'דרך כפר' העוסק בקידום וטיפוח נוער בסיכון. שני מאמרים נוספים בהם הייתה שותפה 
הוצגו והיו בהובלתה של ד"ר עירית ששון ובשיתוף עם ד"ר איתמר יהודה.  ב( כנס ESERA  )בולוניה, 

איטליה( - הוצג מאמרה העוסק בהערכת התנהגות סביבתית בקרב מורים למדעים. 

העוסקים  העולם  מרחבי  מובילים  חוקרים  מספר  המאגד  בינלאומי  בפרויקט  השנה  שותפה  שירלי 
במחקרי פעולה ופיתוח מקצועי של מורים מנוסים למדעים ולמתמטיקה. 

לאחרונה, פורסם מאמרה של שירלי העוסק בהטמעת תהליך שינוי בתחום החינוך הסביבתי בכתב 
 .EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education העת

שירלי נבחרה לאחרונה כמרצה מצטיינת במכללה האקדמית, אורנים.

דבר המערכת
בוודאי שמתם לב שהתחלנו מסורת, ובבוא השנה החדשה המביאה איתה התחדשות, גם 

במכון ישנן התחלות חדשות הבאות לידי ביטוי באופנים רבים שעליהם נרחיב בגיליון זה.

הנהלת מכון שמיר וחברי הוועד המנהל

  NEWS  NEWS  NEWSNEWS  NEWS  NEWS  NEWS

צוות המכון מודה לכם על קריאתכם ומאחל לכולכם
שנה טובה, שנה של מחקר ועשייה! 


