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תכנית היום
התכנסות, הרשמה וכיבוד קל9:00-8:30 

במרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון
דברי פתיחה9:20-9:00

פרופ׳ ירון להבי, ראש המרכז הארצי למורי הפיזיקה
ד"ר צביקה אריכא, מפמ"ר פיזיקה, משרד החינוך

ד"ר חוסאם דיאב, מפקח על הוראת המדעים במגזר הערבי, משרד החינוך
מנחה: גב' יוכבד ברסטל, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

טכנולוגיה בשירות "הוראה מותאמת אישית" בכיתת הפיזיקה9:50-9:20
 גב' אסתי מגן, ד"ר חנה ברגר, גב' קורינה פולינגר, גב' מיכל ולטר,
מר קובי שוורצבורד, גב׳ אירינה ויסמן וד"ר אסתר בגנו, המחלקה 

להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

היבטים מוחיים של למידת פיזיקה10:20-9:50
 פרופ' מרים ריינר, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון -

מכון טכנולוגי לישראל

הפסקה- כיבוד קל, תצוגה פעילה של ציוד לימודי ומכירת ספרי לימוד                           10:45-10:20
במרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון

* מושבים מקבילים - סבב ראשון11:45-10:45

טקס הענקת פרס עמוס דה-שליט למורה מצטיין12:15-11:50
מנחה: פרופ' עידית ירושלמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

הרצאה לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט13:15-12:15
שגיאות גאוניות

פרופ' מריו ליביו, אסטרופיזיקאי נודע ומחבר רבי המכר "חיתוך הזהב: 
קורותיו של מספר מופלא", "שפת הסימטריה: המשוואה שלא נמצא לה 

פתרון", "האם אלוהים הוא מתמטיקאי" ו"שגיאות גאוניות"

ארוחת צהרים, תצוגה פעילה של ציוד לימודי , מכירת ספרי לימוד, 14:30-13:15
אירוע החתמה לספריו של פרופ' מריו ליביו

במרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון

13:45 - סיור במרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון                                       
ד"ר רונן מיר, מנהל מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון

** מושבים מקבילים - סבב שני15:45-14:30

שיחת מפמ"ר16:30-15:45
ד"ר צביקה אריכא, מפמ"ר פיזיקה, משרד החינוך

סבב ראשון של מושבים מקבילים יארך שעה, למעט סדנא 7 מאת ד"ר בועז כץ ומר ניר פאר, שתחל   *
רבע שעה מוקדם יותר, כך שתתקיים בין השעות 11:45-10:30. שם הסדנא: "הכל על הקול: מדידת 

מהירות הקול, צפיפות האוויר והלחץ האטמוספרי באמצעים ביתיים מחוץ לכיתה".

סבב שני של מושבים מקבילים יארך שעה ורבע  **



מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות סבב ראשון 10:45 - 11:45
מספר 
שם המוסדשמות המרציםשמות ההרצאות/ סדנאותמושב

1

⋅ סביבת ה- moodle בהוראת הפיזיקה 
בחמד"ע - התלמיד והמורה

ד״ר עידית גרומן
מר אריק גלבוע 
חמד"ע- המרכז לחינוך מדעי תל- אביב- יפוד״ר אריאלה זגל

מר נמרוד רגב⋅ פרויקט המכונית הקינמטית
ד"ר דריה דוברובין

2

מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון, רחובותגב׳ רעות קינן⋅ מדריך מצולם למורה הפיסיקה

⋅ מטו"ס - מדע טכנולוגיה וסביבה - 
הפיסיקה בשירות הטכנולוגיה

תיכון תמר אריאל )שפירא(, נתניהמר איציק גוילי

3
⋅ שילוב הדמיות בהוראת אופטיקה 
גיאומטרית - כלי לאבחון תפיסות 

וארגון ידע 

אורנים- המכללה האקדמית לחינוך, טבעוןד״ר אסנת אלדר

4
 ⋅ תיאוריה אל מול מציאות בהוראת

הכוחות בכיתה
מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון, רחובותמר בנימין קלינגמן

5

⋅ היפוך שמאל - ימין בהשתקפות 
במראה מישורית, או שלא

תיכון קשת, ירושליםמר יחיאל כהן

גב׳ אירינה ויסמן⋅ אוריינות שיתופית מתוקשבת

ד״ר אורנה בלומברגר

הפיקוח על הוראת הפיזיקה והמחלקה להוראת המדעים 
 מכון ויצמן למדע, רחובות

הפיקוח על הוראת הפיזיקה ותיכון בליך, רמת-גן

6
 תיכון ליאו באק, חיפה והמחלקה להוראת המדעיםמר קובי שוורצבורד⋅ שימוש בשאלוני גוגל בכתה

מכון ויצמן למדע, רחובות

 7*
⋅ הכל על הקול: מדידת מהירות הקול, 
צפיפות האוויר והלחץ האטמוספרי 

באמצעים ביתיים מחוץ לכיתה 

ד״ר בועז כץ

מר ניר פאר

הפקולטה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע ומרכז שוורץ/
רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון, רחובות

מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון, רחובות

* הפעילות במושב 7 תתקיים בין השעות 11:45-10:30

מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות סבב שני 14:30 - 15:45
מספר 
שם המוסדשמות המרציםשמות ההרצאות/ סדנאותמושב

8

⋅ שימוש במחשב ככלי חישובי במסגרת 
לימודי הפיזיקה לבגרות בתוכנית 30% 

מוסדרת 

הפקולטה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע ומרכז שוורץ/ד״ר בועז כץ
רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון, רחובות

מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון, רחובותמר ניר פאר

9
⋅ ניסוי לאישוש ההשערה שאור נע 

בתווך אחיד בקווים ישרים 
ביה"ס מבואות עירון, עין שמרמר יוסף עפיף

10

⋅ טכנולוגיה מתקדמת ככלי ללמידה 
פיזיקלית חוץ כיתתית

רשת אמי"תד״ר רחלה תורג'מן

מצפה הכוכבים, מכביםמר עידו ברקת⋅ חקר אסטרופיזיקלי בכיתה

11
⋅ טעימה מ'אאוריקה!' פעילות מתוך 

סדנה לשימוש יצירתי בכלים 
מתוקשבים להוראת הפיזיקה

קרית חינוך אורט, בנימינה והפקולטה לחינוך למדע גב׳ אלינה קולטון
וטכנולוגיה, הטכניון, חיפה

12

⋅ הסבר חלקיקי לתופעת החום הכמוס 
באמצעות משחק מחשב

ד״ר אילון לנגבהיים

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות ⋅ כיצד ניתן לחבר בין מדעי החומר 
בחט"ב לפיזיקה בחט"ע? 

 מר חיים אדרי,
 מר זאב קרקובר,

 ד״ר אילון לנגבהיים,
פרופ׳ עידית ירושלמי

13

מכללת סכנין והמחלקה לחינוך אוניברסיטת בן גוריון, מר נאיף עוואד⋅ קול וגלים בסביבה מתוקשבת
באר שבע

בית הספר הפטריארכאלי לטיני, ראמהמר בשארה ואקים



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

מרכז 
שוורץ/רייסמן,
קמפוס ארנון

שער 
מכון 
דוידסון


