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האוניברסיטה העברית לנוער: הדרך 

 להשכלה גבוהה מתחילה מוקדם

ממדעי החלל דרך דיפלומטיה עד זיהום אוויר וצילום, האוניברסיטה העברית לנוער 

דריכים מחברת בין נושאים פופולריים וחזית המחקר המדעי. עם מעבדות מאובזרות, מ

המדעי בישראל צריכהזה מה שזירת החינוך  –נלהבים וחיבור לקהילה   

 

 צילום: מרים אליסטר  האוניברסיטה העברית לנוער: הדרך להשכלה גבוהה מתחילה מוקדם

 90 פלאש

תחום המדע זכה לעדנה מחודשת בחסות הקורונה. השנה החולפת הפכה מדענים, וירולוגים 

ים לדמויות מרכזיות, נושאות בשורות משנות חיים, בכל מדיה אפשרית. ורופא

על רקע שמועות ותיאוריות קונספירציה, המדע הפך למגדלור של אמת 

וביטחון. עבור האוניברסיטה העברית לנוער, שחזונה לחבר בין ילדים ונוער 

 "אני לא זוכרת תקופה בהובין עולם המחקר המדעי, התופעה היתה מבורכת. 

השיח המדעי היה ער כל כך" אומרת ד"ר אסנת כהן, מנהלת האוניברסיטה 

העברית לנוער. "הרלוונטיות של מוסדות להשכלה גבוהה המקיימים מחקר 

 -משמעותית, והמסר שלנו קיבל משמעות חדשה  מדעי קיבלה רוח גבית

 ."המדע נחוץ להמשך קיומו של המין האנושי, באופן הכי מוחשי שאפשר
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 : מוקי שוורץצילום "השיח המדעי ער כל כך"

שואפת  1968יברסיטה לנוער, שמאז הקמתה בשנת המסר הזה עומד בבסיס פעילותה של האונ

להנגיש את עולם המדע לילדים ונוער, להעמיק את הידע שלהם בדיסציפלינות מדעיות וטכנולוגיות, 

 .תוך שימוש בכלים מגוונים המעניקים חווית למידה שונה ומשמעותית

 

 צילום: דור פזואלו ברזילי וד"ר אסנת כהן-מימין לשמאל: יעל גבעול



 

ברזילי, מנהלת הפיתוח העסקי של -השנה האחרונה הולידה יתרונות מפתיעים", מספרת יעל גבעול"

גיטליים שיצרנו הגיעו לקהלים בכל הארץ ואף בחו"ל, האוניברסיטה העברית לנוער. "התכנים הדי

והפכו לחומרי למידה משלימים, אפילו כהכנה לבגרות". האוניברסיטה לנוער הציעה סרטונים של 

מעבדות מצולמות, הרצאות מקוונות, חוגי מדע אינטראקטיביים, ואפילו תצפיות אסטרונומיות 

חייב להיות מלהיב, אינטראקטיבי ומסקרן. זה זיקק וירטואליות. "הבנו עכשיו יותר מתמיד שהתוכן 

 ."את העיקרון שמנחה אותנו תמיד: למידה אמיתית מתרחשת דרך חוויה, עניין והנאה

 - פרסומת -

 חינוך מדעי מחובר ועדכני

ברזילי מדברת, מספקת האוניברסיטה לנוער דרך מערך רחב של פעילויות -את החוויה עליה גבעול

ספר, מגמות מדעים, תלמידים מצטיינים, מורים ומשפחות. אפיק החינוך -יתהמיועדות לכיתות ב

הפורמלי של האוניברסיטה מתקיים במרכז מעבדות למדעים ע"ש בלמונטה, בו תלמידי מגמות 

מדעיות בתיכון מכל ירושלים )כולל מזרח העיר( מקיימים מעבדות מתקדמות וימי עיון, בנושאים 

עישון, חושים, זיהום אויר, זוכים להתייחסות מעמיקה תוך עבודה  מגוונים. נושאים כמו שיבוט,

ניסויית "רטובה" במעבדה. שיתוף הפעולה בין המעבדות למורי בתי הספר העירוניים זוכה לתמיכה 

כלכלית הן של עיריית ירושלים והן של הקרן לירושלים, מודל חלוצי שהועתק על ידי מוסדות מדעיים 

בשוודיה. "לא מדובר כאן ביום כיף  House of Science -בגרמניה, וה ,X-Lab -ברחבי העולם דוגמת ה

במעבדה" מדגישה כהן, "המורה למדעים מכין את הכיתה לפני הביקור במעבדות, ומסכם את 

הלמידה בשיעורים לאחריו. הוא חלק מרכזי ושותף בתהליך". ההבנה שהמורה הוא מפתח להובלת 

את האוניברסיטה לנוער להשקיע במורי מערכת החינוך תוך שיתוף תהליך למידה משמעותי מעודדת 

פעולה מלא עם משרד החינוך באמצעות ימי עיון, השתלמויות מקצועיות, ותכנית "מורים חוקרים" 

  .שמאפשרת לחוקרים עם תשוקה ואהבה לחינוך ללמד מדעים בעיר

 

 90צילום: מרים אליסטר פלאש " במעבדהלא מדובר כאן ביום כיף "



יטה לנוער עצמה. המחשבה על תפקידו של המורה ניכרת גם בבחירת המורים והמדריכים באוניברס

"אנחנו תמיד מדברים על הרצון שלנו 'להדביק את התלמידים בחיידק המדע', וזו הסיבה שהמדריכים 

שלנו הם סטודנטים או עוזרי מחקר מהאוניברסיטה" מספרת כהן. "כשתלמידים פוגשים סטודנטית 

ההתלהבות הזו אין לזה תחליף".  -שמדברת איתם בהתלהבות וברק בעיניים על תחום המחקר שלה 

ברזילי עצמן, כשהן מספרות על מרכז נוער שוחר מדע ע"ש מאירהוף, -מאפיינת גם את כהן וגבעול

פורמלי שמתמקד בהנגשת המדע לקהלים מגוונים: החל מילדים מחוננים וכלה -מרכז העשרה א

לחיי בנוער בסיכון. בכלל הפעילות של "נוער שוחר מדע" בולטת השאיפה לחבר את העולם המדעי 

היומיום, וליצור חוויה חינוכית פעילה ומסקרנת הכוללת תגלית והמצאה, שאילת שאלות ועריכת 

  ."ניסויים. כפי שכהן מתארת: "עושים בידיים, לומדים בראש

 - פרסומת -

 מחברים את המדע לקהילה

 מדעי המחשב, נוער שוחר מדע" מציע קשת רחבה של תחומי דעת הכוללת חקר החלל, מתמטיקה,"

ביולוגיה, כימיה, מדעי הרוח והחברה, דיפלומטיה, יזמות טכנולוגית ואפילו שילובים מפתיעים של 

 .מדע ואומנות כמו פיזיקה וצילום

 

 90צילום: מרים אליסטר פלאש  המורה הוא מפתח להובלת תהליך למידה משמעותי

החתירה לחבר בין השכלה גבוהה לחיים האמיתיים, חידדה את מחויבותה של האוניברסיטה 

אנחנו חייבות לסביבה שלה ולקהילה המקומית. "ירושלים היא עיר מורכבת עם אוכלוסיות מגוונות ו

לתת לזה מענה מדויק" הן מודות. דוגמאות לכך ניתן למצוא בתכנית "אלבשאיר" המיועדת לתלמידי 

או בתרגום  תיכון מצטיינים ממזרח ירושלים, בביקורים שגרתיים של כיתות ממזרח העיר במעבדות,

די לבצע סימולטני לערבית בכנסים והרצאות. "אנחנו עובדים עם אנשי קשר מתוך הקהילה כ

ברזילי. התכנית "נפלאות הבריאה" -התאמות בשפה ובתוכן ולדייק את התכנים" מספרת גבעול

נקראה כך כדי להתאימה לקהילה החרדית, כמו גם התוכנית "מדע כהלכה" שזכתה לפופולריות רבה 

 בקרב תלמידים חרדיים כאשר הציעה מעבדה בנושא ריאקציות כימיות של חומרי ניקוי לקראת פסח.



תרבותיות הוא ערך שמנחה אותנו בהיותנו חלק מירושלים שהיא כמו מיקרוקוסמוס של ישראל -"רב

   ."אנחנו מתכוונים לזה -כולה" מסכמת כהן. "כשאנחנו משתמשים בביטוי 'מדע לכולם' 

 - פרסומת -

 לקידום החינוך למדע -האוניברסיטה העברית לנוער
 קמפוס אדמונד י' ספרא

 9190401ירושלים 
 למעבר לאתר

 - yaelgb@savion.savion.huji.ac.ilלפרטים נוספים ויצירת קשר

 בחזרה למדור

 םזירת הטיולים של פגסוס: להכיר את התרבויות המרתקות בעול:  פרסומת

 

 

 נותרתם עם ניירות ערך שקשה לסחור? יש פתרון

 תוכן מקודם

 

 תוכן מקודם

 

 עולים שלב: מתקני החניה המתקדמים מספקים פתרונות יצירתיים. מדריך למחפש

 

 "שדרות: "מהיישובים עם התשואה הגבוהה ביותר לבנייה, הן ליזמים והן לזוגות צעירים

 

 "אופטיק ליין: "התאמת משקפיים חשובה כמו ליטול תרופה

 

 כל העתיד לפניהם

 

 מיליון שקל יושקעו במכון טיהור השפכים בחיפה 700-כ

 דה מרקר
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