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מורים יקרים
אנו שמחים להזמינכם לכנס הארצי של מורי הפיזיקה.

מועד הכנס הוא, יום שני ו' חנוכה, ל' כסלו תשע"ה, 22 בדצמבר 2014.

שימו לב, הכנס מתקיים השנה במרכז לופאטי, מכון ויצמן למדע, רחובות )ראו מפה(. 

נושא הכנס השנה הוא: 30 - הלכה למעשה
הכנס מתמקד במרכיב בהיקף של 30% מהחומר, המאפשר למורים חופש פעולה 

בבחירת הפעילויות שתלמידיהם מבצעים. 
במהלך הכנס תתקיימנה תצוגות ציוד לימודי ומכירת ספרי לימוד.

נשמח לראותכם בכנס

דמי השתתפות בכנס: 50 ₪ לנרשמים מראש
70 ₪ לנרשמים ביום הכנס  

מועד אחרון להרשמה: יום שישי כ"ז כסלו תשע"ה, 19 בדצמבר 2014

הזמנה זו מהווה אישור כניסה לרכב



תכנית היום

הרשמה, התכנסות וכיבוד קל, תצוגת ציוד לימודי וספרי לימוד9:30-9:00
ברכות9:45-9:30

ד"ר אסתר בגנו, ראש המרכז הארצי למורי הפיזיקה.
ד"ר צביקה אריכא, מפמ"ר פיזיקה, משרד החינוך.

פרופ' אשל בן יעקב, יו"ר ועדת המקצוע בפיזיקה, ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב.
הרצאה לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט 10:30-9:45

פרופ' ישראל בר-יוסף,  דיקאן חינוך וסגן נשיא לפיתוח משאבים, 
המחלקה לפיזיקה של חומר מעובה, מכון ויצמן למדע

טקס הענקת פרס עמוס דה-שליט למורה מצטיין11:00-10:30
מנחה: פרופ' בת שבע אלון, ראש המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

"לקראת הסדנאות"11:10-11:00
פרופ' עידית ירושלמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

 כיבוד קל, תצוגת  ציוד לימודי וספרי לימוד 11:30-11:10
סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון.12:30-11:30
מעבר בין חדרי הסדנאות12:40-12:30
סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב שני.13:40-12:40
ארוחת צהרים, תצוגת ציוד לימודי וספרי לימוד14:40-13:40
בין הערכה חלופית למטרות ההוראה15:30-14:45

פרופ' מרים בן פרץ, כלת פרס ישראל לחקר החינוך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת חיפה. 
"בעקבות הסדנאות" 16:00-15:30

פאנל בהשתתפות: ד"ר זהורית קאפח, תיכון אלון, רמת השרון ותיכון מטרווסט, רעננה. 
ד"ר דורותי לנגלי, גימנסיה ריאלית, ראשל"צ, מכון טכנולוגי חולון, מכון דוידסון לחינוך מדעי. 

ד"ר שולמית קפון, המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון. 
אלי שלו, חמד"ע רחובות נס-ציונה והתיכון ליד האוניברסיטה העברית, ירושלים.

מנחה: פרופ' עידית ירושלמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.
הדלקת נרות חנוכה 16:45-16:00

שיחת מפמ"ר
ד"ר צביקה אריכא, מפמ"ר פיזיקה, משרד החינוך.
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