
 
 
 

          
 

                                                                                                     

 

 תכנית עם תכלית בטכנולוגיה עילית –ה" פיזיקה ותעשיי"
 )עדכון(באוקטובר  12, ב יוצא לדרך אחרי סוכות 21המחזור ה 

 
ומקומות  , מודיעיןמזכרת בתיה ,רחובות, יבנה, ראשון לציון, אשדודמ)בנים ובנות(  רבים מאד תלמידי פיזיקה

 .קריירה מתגמלתללעלות על מסלול  ת ההזדמנותאל תפספסו אנוספים, כבר סיימו את התוכנית בהצלחה. 

בעלי הישגים טובים בלימודי אתם מוזמנים להצטרף להצלחה, אם אתם מגבירים פיזיקה בכיתה יוד או י"א, 
 22, במהלך כ  מוכנים להשקעה של זמן ומאמץובעלי מוטיבציה בתחום הטכנולוגי, ההפיזיקה והמתמטיקה, 

 .חדשי לימוד )לא בחופשות(
 אתם רוצים .... אםו

 באמצעות "חשיבה המצאתית שיטתית". ,איך לפתח המצאות ,ללמוד 

 עם יחס  ,ללמוד עם חבר'ה ברמה גבוהה מכל הסביבה, בקבוצה קטנה
 אישי.

 במפעל אלקטרואופטיקה ברמה עולמית.  ראות איך עובדיםל 

 וליישם לעבוד במעבדה מצוידת עם מהנדסים וטכנאים מעולים ,
ע טכנולוגיות מיד

 .מתקדמות

  חדשניים. ומכשיריםלהכיר מקורות אור, גלאים 

 תקשורת.ו להכיר שימושי לייזרים ברפואה, אבטחה 

 .להבין איך מיישמים עקרונות פיזיקליים לפתרון בעיות  

 דגם פועל של מכשיר, הפותר בעיה אמיתית,   לבנות
  שאתם בחרתם.

  להשתתף בתוכנית מוערכת בצה"ל ומקדמת הצלחה
 האקדמיים.בלימודים 

 
  ...)מותנה במספר הנרשמים( מסלולים אפשריים

הערכה בבחינת המעבדה וב ציון קנהפרויקט מוגבר המ: 52%מסלול 
 כולל עבודת בית מורחבת. .בפיזיקה פנימיתה

 המקנה ציון בבחינת המעבדהפרויקט מצומצם : 22%מסלול 
 . כולל עבודת בית מצומצמת.בפיזיקה

פרויקט מוגבר : למצטייניםטכנולוגית -מדעיתעבודת גמר מסלול 
בנפרד  י"ל עם בונוס 2מקנה . בשילוב תכנות ואלקטרוניקה

  .ומבחן מיון נדרשת למידה עצמית מרובה. מפיזיקה

 מתעניינים?  
ומענה על שאלות ודרכי תקשורת  טופס הרשמהלתיאור מפורט של התוכנית, דרכי ההערכה, 

 היכנסו לאתר: נפוצות

ind-http://davidson.weizmann.ac.il/phys 
 התוכנית באישור הפיקוח על  לימודי הפיזיקה במשרד החינוך.  .א

 20:11הפעילות במסגרת התוכנית, תתבצע במפגשים שיערכו בימי ראשון, בדרך כלל אחת לשבועיים, משעה  .ב

 .1122באוקטובר  25ב  כנס הפתיחה ייערךוידסון לחינוך מדעי ברחובות. במכון ד 11:11עד השעה 

העלות היא לכל תקופת התוכנית, ₪.  1211עלות ההשתתפות בתוכנית "פיזיקה ותעשייה" לתלמיד היא  .ג
 במקרים מיוחדים. תשלומים 2ניתן לחלק ל  וכוללת סיורים, ספרים וחומרי למידה שיחולקו למשתתפים. 

  או פריסה נוספת של דמי ההשתתפות. ,נחהתישקל בקשה לה
 

 ד"ר דורותי לנגלי וד"ר רמי אריאלי                ונשמח לראותכם בכנס הפתיחה         ,באתר מלאו טופס הרשמה
 

 מספר המקומות מוגבל!!!
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