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עדנה רובין  'קורות חיים: דר  

 א. פרטים אישיים

 רובין עדנה שם: 

 נקבה  מין

 ישראל ארץ לידה

 ישראל אזרחות:

  

  

  

  

  

 Edna.rubin@gmail.com דואר אלקטרוני:

 
 ב. השכלה

 שנת הענקת התואר תואר  שנים מחלקה מוסד ומיקום
האוניברסיטה העברית, 

 ירושלים
 Ph.D 4002 5 הוראת המדעים

האוניברסיטה העברית, 
 ירושלים

 M.Sc 5995 4 (הוראת המדעים

אוניברסיטת בן גוריון, 
 באר שבע

 B.Sc. 5995 3 מדעי החיים

 
 ג. פעילות אקדמית

 מינויים ותפקידים בתחום האקדמי 

 מעמד/תפקיד שנות הפעילות שם המסגרת ומיקומה
תחום/נושא 

 העיסוק
 דרגה אקדמית

תוכנית המצוינים 
במכללה האקדמית 

 לחינוך אחווה
5999-4005 

חברת פורום 
 התכנית היגוי

 מורה בכיר הוראה

ללימודי תואר התכנית 
שני בהוראת מדע 

, וטכנולוגיה בחברה
המכללה האקדמית 

 אחוה.
. 

 

4005-4004 
יועצת אקדמית 

לכתיבת 
 התוכנית

 מורה בכיר הוראת מדעים

המכון לחקר המגדר 
האקדמית במכללה 

 אחוהלחינוך 
 

 היום-4004

המכון,  חברת
ועדת  חברת 

ההיגוי ושותפה 
בהקמה 

ובכתיבת 
 רציונל.

 מורה בכיר, מרצה מגדר

התכנית לחינוך, הוראה 
וסיוע לרווחת האדם 

4003-4002 
 יועצת אקדמית

 וכותבת
 מורה בכיר הוראת מדעים



 קורות חיים דר' עדנה רובין

 

[2] 

 

, בעזרת בעלי חיים
המכללה האקדמית 

 .אחוה
 

פיתוח אתר האינטרנט 
 מדעיםשל החוג ל

במכללה האקדמית 
 לחינוך אחוה.

 חברת צוות 4005 – 4003
 הוראה מקוונת

 מדעים
 מורה בכיר, מרצה

המכון ללימודי מגדר 
במכללה האקדמית 

 לחינוך אחווה.
 

 מרצה מגדר חברת צוות היום-4002

תכנית לימודי תואר 
ראשון באוריינות 
 מדעית טכנולוגית

4002-4005 
חברת צוות 

 הכתיב
 מרצה עיםהוראת מד

ועדת היגוי המכון 
, ללימודים מקוונים

המכללה האקדמית 
 . לחינוך אחוה

 

 מרצה הוראה מקוונת חברת ועדה 4005-4009

תכנית ללימודי תואר 
 שני בחינוך מדעי.

 
4005-4002 

יועצת אקדמית 
 וחברת צוות

 כתיבה
 מרצה הוראת מדעים

פיתוח תכנית השתלמות 
במדעים לעובדי חברת 

כללה , במהזרע
 .האקדמית אחוה

 

 מרצה הוראת מדעים יועצת אקדמית 4002

הועדה לאבטחת 
 האיכות במכללה

האקדמית לחינוך 
 אחוה.

 

 מרצה הוראה חברת ועדה 4002-4009
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פיתוח תכנית השתלמות 

מכללת  -בלימודי חלב
 אחוה.

 

 מרצה הוראת מדעים יועצת אקדמית 4002-4009

פורום ראשי חוגים 
 ופ"ת.במדעים מכון מ

 
 מדעים חברת פורום 4002-4009

 מרצה

ועדת כח אדם במכללה 
האקדמית לחינוך 

 אחוה.
 

 חברי הסגל חברת ועדה היום  -4002

 מרצה

ועדת ההיגוי של יחידת 
ההערכה והמחקר 

במכללה האקדמית 
 לחינוך אחוה.

 

 מחקר חברת ועדה 4009 -4002

 מרצה

ראש החוג למדעים 
במכללה האקדמית 

 וה.לחינוך אחו
 

 הוראת מדעים ראש החוג 4002-4002

 מרצה

כתיבת ספר במכון 
מופ"ת בנושא "הוראת 
 מדעים ללקויי למידה".

 

 היום-4002
 ראש  צוות

 כתיבה
 הוראת מדעים

 מרצה

רציונל תואר שני 

M.Teach  במכללה
 האקדמית לחינוך אחוה

 הוראה השותפה בכתיב 4009

 מרצה

מערכת "מעוף ומעשה" 
  כתב עת לחינוך

 מחקר חברת מערכת היום-4009
 מרצה

ועדת השתלמויות 
במכללה האקדמית 

 לחינוך אחווה
 מחקר חברת ועדה היום-4009

 מרצה

מכללות –פורום מלק"א 
להכשרת בני הקהילה 

האתיופית להוראה. 
 מכון מופ"ת.

 

 הוראה חברת פורום 4009-4055

 מרצה

ועדת מחקר במכללה 
 האקדמית לחינוך אחוה

 מחקר חברת ועדה 4050-4054
 מרצה

. 
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 ד. פרסומים מדעיים ואחרים

 

 תזות

תדמית המדען וטבע המדע בקרב תלמידים ופרחי הוראה בתרבויות שונות ( 4002)רובין, עדנה 

(, .Ph.Dתיזה לתואר שלישי ). בישראל, והצעה לתכנית לימודים להתמודדות עם תדמית זו

ה להוראת המדעים האוניברסיטה העברית , המחלקד"ר ורדה בר ופרופ' אריאל כהן מנחים

 ירושלים.

ניתוח התפישות האלטרנטיביות של המושג "פעולה מרחוק" ע"י תלמידי ( 5995רובין עדנה )

, בהצטיינות(, .M.Sc) תזה לתואר שני .תיכון, והצעת אסטרטגית הוראה לשנוי תפישות אלה

 .עברית, ירושליםדר' ורדה בר, המחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה המנחה 

 
 

 פרסומים אקדמיים שפיטים

 מאמרים בכתבי עת שפיטים

Bar, V., Koren, P., Rubin, E., & Buck, A. (2013). Changing the Image of Scientists 

among College Students in Israe. Journal of Educational Research, 1(9), pp. 

396-405. DOI: 10.12691/education-1-9-8 

Rubin, E., Bar, V., & Cohen, A. (2003). The image of science and scientists among 

Hebrew and Arabic pre service teachers in Israel. International Journal of 

Science Education, 25(7), pp. 821-846. 

Bar, V., Zinn, B., & Rubin, E. (1997). Children’s ideas about action at a distance. 

International Journal of Science Education, 19(10), pp. 1137-1157. 

 

 

בדפוס) אני? מורה?! גורמי משיכה ודחיה בבחירת ההוראה  4102ארנון, ר', פרנקל, פ' ורובין ע' (

 דפיםכקריירה. 

). להיות או לא להיות (מורה)? הדימוי של מקצוע ההוראה 4104ארנון, ר', פרנקל, פ', ורובין, ע'. (

 .3-22, עמ' שבילי מחקרכעיסוק מושך. 

מחקר רב תרבותי. -). תדמיות מדע ומדענים אצל סטודנטיות להוראה4112. (קורן, פ', רובין, ע', ובר, ו'

 .451-310), עמ' 01(הלכה למעשה בתכנון לימודים
אאוריקה, כתב עת להוראת ). הבדלים מגדריים במדע: על טבע המדע והעוסקים בו. 4112רובין, ע'. (

 .01-01) עמ' 40(מדעים וטכנולוגיה בבית הספר היסודי
 
 

 קדמייםספרים א
הוראת מדעים לטיפוח מיומנויות קוגניטיביות בקרב לקויי בשיפוט).  4102רובין, ע', בר, ו', ופלביאן, ה'. (

 תל אביב: תמה, מכון מופ"ת. למידה.

 
 

 בכנסי מחקר שפיטיםוהרצאות  פרסומים 

 

Rubin, E., & V., B. (2011). Woman role in science the effect of intervention. 11th 

International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching 

Joint Conference. Science & Culture: Promise, Challenge and demand. 

Tesaloniki, Greece. 
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Bar, V., & Rubin, E. (2011). Scientists' images in different societies. 11th 

International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching 

Joint Conference. Science & Culture: Promise, Challenge and Demand. 

Thessaloniki, Greece. 

 Arnon, R., Greensfeld, H., Zeiger, T., Frenkel, P   .& Rubin, E  ) .4112 .( Remembering 

Our Teachers: Retrospective evaluation of teaching. 12th European 

Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI):Developing 

Potentials for Learning . Budapest, Hungary. 

Rubin, E., & Bar, V. (2004). A Validated multiple tool approach for studying the 

image of scientist held by pre service teachers and pupils in Israel. Aera 

Annual meeting. San Diego, California , USA. 

Rubin, E.   & , Bar, V ) .'4114 .( Developing reflective thinking and conceptual change 

through an Internet based project“ :women in science .”Information society 

and education: monitoring a revolution . Badajos, Spain: Proceedings of ICTE 

2002 International Conference on Information and technology. 

Rubin, E. & Bar, V. (2001). Are There Female Scientists? The Image of Scientists 

among Pre-service teachers in Israe. World Wide Wisdom-socially responsible 

and gender inclusive science and technology GASAT 10 conference. 

Copenhagen, Denmark. 

Bar, V., Zinn, B., & Rubin, E. (1995). Inconsistencies across different contexts as a 

basis for conceptual change. symposium on conceptual change. Jena, Federal 

Republic of Germany  

 

זהות אוריינית ונשית בסיפורי חיים של  -). "לימודים זה הרכוש שלך איפה שלה תהיה"4104רובין, ע'. (

הכנס החמישי למחקר איכותני, מחקר איכותני ואתגרי השינוי אמהות לומדות יוצאות אתיופיה. 

 וניברסיטת בן גוריון.באר שבע: א החברתי.

הכנס השנתי האחד עשר של . Introducing women as role models in Science). 4100רובין, ע'. (

 ירושלים: מוזיאון המדע. האגודה להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים.

לחייהם  ). צעירים בשנות העשרים4112ארנון, ר', גרינספלד, ח', זייגר, ט', פרנקל, פ', ורובין, ע'. (

אביב: המכללה -תל הכנס הבינלאומי החמישי "הכשרת מורים על פרשת דרכים".נזכרים במוריהם. 

 שבע ובמכון מופ"ת .-האקדמית ע"ש קיי באר

). דמות המורה בפרסומים של המוסדות 4112פרנקל, פ', ארנון, ר', גרינספלד, ח', זייגר, ט' ו רובין, ע'. (

תל אביב: המכללה  החמישי "הכשרת מורים על פרשת דרכים". הכנס הבינלאומילהכשרת מורים. 

 שבע ומכון מופ"ת .-האקדמית ע"ש קיי באר

). דמות המורה ודימוי ההוראה 4112רובין, ע', ארנון, ר', גרינספלד, ח', זייגר, ט', ופרנקל, פ'. (

ם על פרשת הכנס הבינלאומי החמישי "הכשרת מורימאבק על סמכות וכבוד.  -בעיתונות הישראלית

 שבע ובמכון מופ"ת.-תל אביב: המכללה האקדמית ע"ש קיי באר דרכים".

מניעי בחירה של גברים בני  -). גברים למה בחרתם להיות מורים?4112רובין, ע', גלעד, א' ומלאת, ש'. (

אביב: המכללה האקדמית -תל "הכשרת מורים על פרשת דרכים".תרבויות שונות בלימודי הוראה. 

 שבע ומכון מופ"ת .-בארע"ש קיי 

: סיפורי נשים מדעניות כדרך להבנת טבע המדע והגברת פנית history/herstory). 4112רובין, ע'. (

-תל אביב: למדע שונות כהזדמנות ללמידה במדע וטכנולוגיה.בנות ללימודי מדע וטכנולוגיה. 

 אוניברסיטת תל אביב.

 

האינטרנט ככלי ללמידה משמעותית ולעידוד יצירת  -ע"). פרויקט "נשים במד4114רובין, ע' ובר ו'. (

 תל אביב: מכון מופ"ת. .4גולשים באינטרנט קונפליקט. 

הכינוס הבינלאומי הרביעי להכשרת הוראה לשינוי סטריאוטיפים.  -). נשים ומדע4114רובין, ע' ובר, ו'. (

 תל אביב: מכללת אחוה ומכון מופ"ת. מורים.
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היבטים סוציולוגים, -). דמות המדען אצל תלמידים ופרחי הוראה יהודים וערבים4114רובין, ע' ובר ו'. (

תל אביב: מכללת אחוה ומכון  הכינוס הבינלאומי הרביעי להכשרת מורים.תרבותיים וחינוכיים. 

 מופ"ת.

הכינוס הבינלאומי הרביעי ). האינטרנט בהוראת המדעים: קורס וירטואלי. 4114רובין, ע', ובר, ו'. (

 תל אביב: מכללת אחוה ומכון מופ"ת. שרת מורים.להכ

). תפיסות מוטעות של תלמידים לגבי פעולה מרחוק ואסטרטגיות למידה 0115וצין, ב'. ( 'רובין, ע', בר, ו

הכנס המדעי האחד עשר של האגודה הישראלית לחקר החינוך המכוונות ליצירת שינוי מושגי. 

 ירושלים. )איל"ה(.
 

 אחרים פרסומים אקדמיים
 

 דוחות מחקר
 

אני? מורה?!" גורמי משיכה ודחיה בבחירת מקצוע ההוראה ) "4103ארנון, ר', פרנקל, פ' ורובין, ע' (

 מכללתית מכון מופ"ת.-. תל אביב: רשות המחקר הביןכקריירה
ת זהות מגדרית וחברתית כפי שמשתקפ -להיות אמא, להיות סטודנטית, להיות אתיופית). 4100רובין, ע'. (

תל אביב: רשות  בסיפורי חיים של אמהות יוצאות אתיופיה הלומדות במוסד להכשרת מורים.

 המחקר הבינמכללתית מכון מופ"ת.

גברים: למה בחרתם להיות מורים? מניעי בחירה של פרחי ). 4112רובין, ע', גלעד, א', ומלאת, ש'. (

מכללתית, מכון -ת המחקר הביןתל אביב: רשו תרבותי.-הוראה גברים בחינוך היסודי, היבט רב

 מופ"ת.

דמות המורה ופני  -"תאר לי מורה"  ).4112. (ורובין, ע'ארנון, ר', גרינספלד, ח', זייגר, ט', פרנקל, פ', 

 מכללתית מכון מופ"ת.-תל אביב: רשות המחקר הבין ההוראה בעיני צעירים בישראל.

לחייהם נזכרים  02צעירים בשנות ה ). 4112. (בין, ע'ורוארנון, ר', גרינספלד, ח', זייגר, ט', פרנקל, פ', 

 מכללתית מכון מופ"ת.-תל אביב: רשות המחקר הבין במוריהם.

 
 

 תרגומים לעיתונים מדעיים פופולרים

”:גלילאו“תרגום מאמרים עבור כתב העת למדע ולמחשבה   

 .23– 52 מ':  ע52(. גלילאו. 5992ירייה באפלה מאת ג'ון כהן )
  42-32 ', עמ52(  גלילאו. 5992רפואה מאת קתרין דולד )כריש כשיר ל

 

 
 לא שפיטים וימי עיון הרצאות מוזמנות בכנסים

 

). דמות המורה ודמות מקצוע ההוראה 4112רובין, ע', ארנון, ר', פרנקל, פ', זייגר, ט', וגרינספלד, ח'. (

  כנס המחקר של המכללה האקדמית לחינוך אחוה.בעיני צעירים בישראל. 

 סמינר במסגרת השתלמות סגל הפדגוגיה.). מה יודעים פרחי הוראה על טבע המדע? 4113רובין, ע'. (

 מכללת אחוה.

יום העיון של החוג למדעים: "בין ים התמודדות עם סטריאוטיפים.  -). "נשים במדע"4110רובין, ע'. (

 ". מכללת אחוה.מבט חוקר על האדם וסביבתו -לשמיים"
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 מחקר )שפיטים(מענקי 

 גורם מממן גובה מימון שם המחקר חוקרים שנה

4055 

חוקרת 

ראשית: עדנה 

 רובין 

להיות אמא, להיות מורה, 

להיות סטודנטית, להיות 

זהות מגדרית  -אתיופית

סיפורי חיים של וחברתית ב

אמהות לומדות יוצאות 

 המתכשרות להוראהאתיופיה 

שש+  4שח ) 30000

 שח( 2000

 מכון מופ"ת

4055-

4053 

מחקר 

 -בינמכללתי

חוקרות 

ראשיות 

 שותפות

-רובין עדנה

 מכללת אחוה

 -ארנון רחל

מכללת בית 

 ברל

פרנקל פנינה 

מכללת –

 לוינסקי

? מורה להיות או לא להיות

גורמי משיכה ודחיה של 

סטודנטים לתואר ראשון ושל 

אקדמאים  בבחירה במקצוע 

 ההוראה.

שש לכל חוקרת  4

בכל שנה+ הוצאות 

 קרמח

שח  20000)סה"כ כ 

 לחוקרת(

 

משרד 

החינוך+מכון 

 מופ"ת

4050 

 -עדנה רובין

חוקרת 

 ראשית

פיתוח כלי  -מחקר גישוש

למחקר עמדות כלפי למידה 

במסלול ייחודי של יוצאי 

אתיופיה במכללה להכשרת 

 מורים. 

 4500גובה המימון: 

 שח

 

 מכון מופ"ת

4002 

מחקר בין 

 :מכללתי

חוקרות 

ראשיות 

  -ת()שותפו

 -רחל ארנון

  בית ברל

ד גרינספל

מכללה -חווה

 ירושלים 

  -זייגר טלי

צעירים בשנות העשרים 

 .לחייהם נזכרים במוריהם

שש  4

לחוקרת+הוצאות 

 42000 -מחקר )כ

 שח(

 מכון מופ"ת.
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 בית ברל 

 -פרנקל פנינה

מכללת 

 לוינסקי

 -עדנה רובין

  מכללת אחוה

 

4005 

חוקרת 

רובין ראשית: 

 עדנה

 חוקרות

 שותפות:

 תיגילעד, א

 ומלאת שוש

 

גברים למה בחרתם להיות 

מורים? מניעי בחירה בהוראה 

 של גברים בני תרבויות שונות.

 שש לכל חוקרת  4

 ש"ח( 25000) כ

 מכון מופ"ת

4003-

4005 

מחקר בין 

 :מכללתי

חוקרות 

ראשיות 

  -)שותפות(

 -רחל ארנון

  בית ברל

ד גרינספל

מכללה -חווה

 ירושלים 

  -טליזייגר 

 בית ברל 

 -פרנקל פנינה

מכללת 

 לוינסקי

 -עדנה רובין

  מכללת אחוה

 

"תאר לי מורה": דמות המורה 

כפי שהיא מצטיירת בעיני 

 צעירים בישראל.

 שש לכל חוקרת 2

שח  50000)כ 
 לחוקרת(

 מכון מופ"ת

4005 

חוקרת 

עדנה  -ראשית

 רובין

פיתוח, הוראה והערכת יחידת 

הוראה בנושא נשים במדע 

אופציה למשיכת נשים רבות כ

יותר )פרחי הוראה ותלמידות 

 בתי ספר( ללימודי מדע. 

 מכון מופ"ת שח 4000
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4005 

חוקרת 

עדנה  -ראשית

 רובין

הבנת טבע מחקר גישוש: 

המדע על ידי פרחי הוראה 

דוברי עברית ופרחי הוראה 

דוברי ערבית המכשירים 

עצמם להיות מורים למדעים 

בות בבתי ספר יסודיים וחטי

אפיון צרכים והצעת  -ביניים

 דרכי התמודדות. 

 

 מכון מופ"ת שח 4000
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 ניסיון בהוראה אקדמית
 

שם 
 הקורס/הסדנא/הפעילות

 שנת העברת הקורס תחום הקורס

פדגוגיה ועבודה מעשית 
 שנה א'

 תשע"ד-תשע"ב פדגוגיה

 תשע"ג תקשוב והוראה סדנת תקשוב
פדגוגיה ועבודה מעשית 

 יופיהליוצאי את
 תשעא-תשסט פדגוגיה

 , תשע"דתש"ע חינוך סדנת פלאו"ת
האינטרנט ככלי חינוכי 

 בהוראת המדעים
 תש"ע מדעים

 -סמינריון טבע המדע
 בדגש על נשים ומיעוטים

 תשסט מדעים

 תשס"ח -תשס"ו פדגוגיה פדגוגיה שנה א'
מדע לגיל  -ביצים וזרעים

 הרך
 תשסט מדעים

דידקטיקה של הוראת 
 המדעים

 תשסז-תשסו חינוך-מדעים

 -תגליות והמצאות
 וירטואלי

 תשס"ז מדעים

-חקר במדע ובכיתה
 וירטואלי

 תשס"ו מדעים

 
 
 
 

 השתלמויות )מרכזיות בלבד לאורך הקריירה( 
היקף  תחום ההשתלמות שם ההשתלמות שנת לימודים

ההשתלמות 
 )שעות(

הגוף נותן 
 ההשתלמות

התמחות  תשע"ד
-פרופסיונאלית

 כתיבה

תיבה פואטית כ
 ואקדמית

 מכון מופ"ת 520

התמחות  א"תשע-ע"תש
פרופסיונאלית 
 מחקר והערכה

שיטות מחקר 
 והערכה

 מכון מופ"ת 320

שימוש בתראפיה   תשס"ט
באמנות ככלי 

 חינוכי

המכללה האקדמית  554 חינוך ואמנות
 לחינוך א"חוה

הנחית קבוצות  ט"תשס-ח"תשס
למתמודדים עם 

 בעיות פריון

בוצות, הנחית ק
 מיניות ופוריות

מכללת קשת בענן,  420
 כפר סבא

הכנס הבינלאומי  ז"תשס
החמישי בהכשרת 

 מורים

שלושה ימי  חינוך 
 כנס

מכון מופ"ת ומכללת 
 קיי

שונות כהזדמנות  תשס"ו
 ללמידה

אוניברסיטת  -למדע יום  5 חינוך מדעי
תל אביב המרכז 
הישראלי לחינוך 

 מדעי וטכנולוגי
  54ארצי ה הכנס ה ו"תשס

של מורי 
 הביולוגיה

האגף לתכנון  יום הוראת הביולוגיה
ולפיתוח תכניות 
לימודים, משרד 

 החינוך
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המרכז הישראלי 
-לחינוך מדעי

טכנולוגי  ע"ש עמוס 
 דה שליט

 –משרד החינוך 
הפיקוח על הוראת 

 הביולוגיה
 

פיתוח חשיבה  תשס"ז
 בהכשרת מורים

 מכללת אחוה 52 חשיבה

ות עם התמודד תשס"ז
 בעיות משמעת

 מכללת אחוה 42 פדגוגיה

כתיבה לשם  תשס"ו
התבוננות אישית 

 מחודשת

 מכללת אחוה 52 מגדר

נשים בעולם  תשס"ד
 טכנולוגי

מגדר ולמידה 
 מתוקשבת

 מכללת אחווה 52

פיתוח -פדגוגיה סוגיות בפדגוגיה תשס"ג-תשנ"ז
מיומנויות הדרכה, 

כישורי הנחיה 
וסוגיות שונות 

 בפדגוגיה.

 מכללת אחווה שנים 2*42

חינוך בקרב  תשס"ג
האוכלוסייה 

 האתיופית

 מכללת אחווה 52 חינוך

פיתוח קורס  תשס"ב
 וירטואלי וניהולו

 מכללת אחווה 52 הוראה מתוקשבת

 -תשס"א
 תשס"ב

סדנאות פיתוח 
לצוות המכון 

ללימודים 
 מקוונים

 מכללת אחווה 42 הוראה מתוקשבת

מידענות  תשס"א
 מתוקשבת

 מכללת אחווה 52 ידה מתוקשבתלמ

המחקר האיכותי  תש"ס
 בחינוך

 מכללת אחווה 20 מחקר

 מכון ויצמן למדע 52 מדעים מדע וטכנולוגיה תש"ס
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 תעסוקה בתחום מערך החינוך
 

שם המסגרת  
 ומיקומה

 תחום/נושא העיסוק מעמד/תפקיד שנות הפעילות

חטיבת הביניים 
בתיכון מקיף כללי 

 קרית מלאכי

מחנכת ומורה  5994-5992
 י-לביולוגיה בכיתות ז

 ביולוגיה וחינוך

קורס: בוטניקה 
כללית, אוניברסיטת 

 בן גוריון

עוזרת הוראה  5995-5994
 ומתרגלת

תרגול במעבדות של 
בקורס  -סטודנטים שנה א'

 של פרופ' נורית בז'ראנו
קורס: החי והצומח 

במדבר, אוניברסיטת 
 בן גוריון

וראה עוזרת ה 5995-5994
 ומתרגלת

 -תרגול סטודנטים שנה ג'
בקורס של פרופ' יצחק 

 גוטרמן
אוניברסיטת בן  -פר"ח
 גוריון

חונכות , ליווי והוראה  חונכת פר"ח 5929-5995
 לתלמידי כתות ד'

 


