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 השלישי לתלמידי ביולוגיהכנס הארגון הנדון:  

 ,שלום נעהלנועה ו

ולמרכז המעבדות למדעים ע"ש  כןלהודות ל אנו שמחותשהשתתפו בכנס   בשם המורים והתלמידים

 .תביולוגיה הלומדים בירושלים רבתי כנס לתלמידיהבלמונטה, על ארגון 

בכנס זכו התלמידים להיחשף לנושאי מחקר עדכניים ולשיטות מחקר מתקדמות, כמו גם למפגש  

צאות הדגימו לתלמידים עד כמה ההרבלתי אמצעי עם חוקרים הפועלים היום במחקר האקדמי. 

מגוונים הנושאים הנחקרים היום בביולוגיה, וכמה שאלות נותרו עדיין פתוחות וראויות למחקר נוסף.  

ההכרות עם דרכם של המדענים למחקר והיכולת לגשת אליהם ולשאול שאלות )כמו שעשו תלמידים 

אנו מקוות שגרמו להם להרהר ורבים לאחר ההרצאות( חשובות בהנגשת העולם האקדמי לתלמידים 

   באפשרות של לימודי ביולוגיה בעתיד.

הכנס הפך למסורת  גם לצוות מרכז המעבדות, שסייע בהכנות לכנס וביום הכנס עצמו.מסורה תודתנו 

 מבורכת ואנחנו כבר מחכות לכנס התלמידים הרביעי. 

 לנעה,

לחדש ולרענן. תודה על בחירת המרצים   יוזמהתודה על החשיבה המוקדמת והתכנון המושקע, הכולל 

  המקום, – על ההקפדה על כל הפרטים , תודה על הוספת תרגום שקרב לבבות ועניין והתיאום איתם, 

והענקת הפרסים. אפילו מזג האוויר שיתף   )המוצלח!( הפרסום, ההנחיה, ארגון המשחק הכיבוד,

 הצב רף גבוה לכנס הבא.   פעולה!

יה ולמורי הביולוגיה ע"י ניהול  טפת להוראת הביולוגעל תרומתך השותודה  -ובאותה הזדמנות 

אירוח  סיוע למורים ולתלמידים בעבודות הביוחקר, , המעבדות מגווןהמעבדות לתלמידים, הגדלת 

 . מאור פניםוהכל ברצון טוב ובההשתלמות המחוזית ומפגשי המדריכים,  

אותו את מארגנת עם אותן אנרגיות  שיערך בחנוכה וגם מחכות גם ליום העיון למורי הביולוגיה, אנו 

 בלמונטה וזכו בך.המעבדות הביולוגיה במחוז זכו במרכז   . מוריותכנון מושקע טובות

 ,ותודה בברכה
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