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מורים יקרים
אנו שמחים להזמינכם לכנס הארצי של מורי הפיזיקה.

מועד הכנס הוא, יום  חמישי, ז' בסיון תשע"ד, 5 ביוני 2014.
הכנס  מתקיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע, רחובות. 

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 ראשון ג' סיון תשע"ד, 1 ביוני 2014.

הזמנה זו מהווה אישור כניסה לרכב



תכנית היום
התכנסות, הרשמה וכיבוד קל  9:15 - 8:45

דברי פתיחה וברכות   9:30 - 9:15
ד"ר אסתר בגנו, מנהלת המרכז הארצי למורי הפיזיקה  

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

דבר שר החינוך למורי הפיזיקה  10:00 - 9:30 
הרב שי פירון, שר החינוך

הרצאות קצרות של מורים  11:30 - 10:00
משתתפים: ד"ר דודו פונדק- בודק מטלות ברשת. איתמר בנית- שימוש בסרטוני וידאו במסגרת פדגוגיית שיעור הפוך.   
מרינה זיו- ספרי לימוד לחטיבת הביניים והאתר המלווה. ד"ר רחלה תורג'מן, רחלי פרג'ון ואסתר מיימון- חדשנות 
אמי"תית בהוראת פיזיקה. ד"ר יבגניה גבאי, ד"ר אלכס פלטקוב ומתן פרלמן- גילוי אפקטים המלווים את האפקט 
הפוטואלקטרי בניסוי לחישוב קבוע פלנק. אורלי שטטינר וגילית פורת- בנית פעילויות אינטראקטיביות בגאוגברה 

בליווי מטלה מתוקשבת.

מאיץ החלקיקים בסרן- רשמי ביקור ופעילויות בארץ  12:00 - 11:30
ד"ר אורנה בלומברגר, מדריכת מחוז ת"א, תיכון בליך ר"ג   

ברנד סרינג, התיכון למדעים ואמנויות בירושלים

ארוחת צהרים פעילה, תצוגת ציוד לימודי וספרי לימוד  13:00 - 12:00

הרצאה לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט: מאיץ החלקיקים בסרן  13:45 - 13:00 
פרופ' גיורא מיקנברג, המחלקה לפיזיקה של חלקיקים, מכון ויצמן למדע, ומאיץ החלקיקים בסרן

טקס הענקת פרס עמוס דה-שליט למורה מצטיין  14:15 - 13:45ֿ

הפסקת קפה  14:30 - 14:15

מפגשים עם מדענים מהארץ ומחו"ל  15:30 - 14:30

שיחת מפמ"ר  16:15 - 15:30
ד"ר צביקה אריכא, מפמ"ר פיזיקה, משרד החינוך  

חלוקת שי  16:30 - 16:15



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרכז כנסים
ע“ש לופטי

ומרכז המבקרים


