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תכנית היום
מרכז שוורץ/רייסמן התכנסות, הרשמה וכיבוד קל9:00-8:30 

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

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

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

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

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

מכון טכנולוגי לישראל

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

 הפסקה- כיבוד קל, תצוגה פעילה של ציוד לימודי10:45-10:20
ומכירת ספרי לימוד

מרכז שוורץ/רייסמן 

קמפוס ארנון

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

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

מכון ויצמן למדע

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

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"

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

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

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

קמפוס ארנון

מרכז שוורץ/רייסמן 

קמפוס ארנון

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

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

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

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 
הכיתהשמות המרציםשמות ההרצאות/ סדנאותמושב

1

ד״ר עידית גרומן⋅ סביבת ה- moodle בהוראת הפיזיקה בחמד"ע - התלמיד והמורה
מר אריק גלבוע 
מעבדה 1ד״ר אריאלה זגל

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

2
גב׳ רעות קינן⋅ מדריך מצולם למורה הפיזיקה

כיתה 2
מר איציק גוילי⋅ מטו"ס - מדע טכנולוגיה וסביבה - הפיזיקה בשירות הטכנולוגיה

3
⋅ שילוב הדמיות בהוראת אופטיקה גיאומטרית - כלי לאבחון תפיסות 

וארגון ידע 
ד״ר אסנת אלדר

כיתה 1

כיתה 3מר בנימין קלינגמן⋅ תיאוריה אל מול מציאות בהוראת הכוחות בכיתה4

5

מר יחיאל כהן⋅ היפוך שמאל - ימין בהשתקפות במראה מישורית, או שלא

מעבדה 5 גב׳ אירינה ויסמן⋅ אוריינות שיתופית מתוקשבת
ד״ר אורנה בלומברגר

מעבדה 3מר קובי שוורצבורד⋅ שימוש בשאלוני גוגל בכתה6

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

האטמוספרי באמצעים ביתיים מחוץ לכיתה 
ד״ר בועז כץ
מעבדה 4מר ניר פאר

אולם הברווזמר כפיר דמרי⋅ כשפיזיקה וחלל נפגשים: החללית הישראלית הראשונה לירח

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

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

8
⋅ שימוש במחשב ככלי חישובי במסגרת לימודי הפיזיקה לבגרות 

בתוכנית 30% מוסדרת 
ד״ר בועז כץ
מר ניר פאר

חדר 53 
מרכז שוורץ/

רייסמן

מעבדה 6מר יוסף עפיף⋅ ניסוי לאישוש ההשערה שאור נע בתווך אחיד בקווים ישרים9

10
ד״ר רחלה תורג'מן⋅ טכנולוגיה מתקדמת ככלי ללמידה פיזיקלית חוץ כיתתית

כיתה 2
מר עידו ברקת⋅ חקר אסטרופיזיקלי בכיתה

11
⋅ טעימה מ'אאוריקה!' פעילות מתוך סדנה לשימוש יצירתי בכלים 

מתוקשבים להוראת הפיזיקה
גב׳ אלינה קולטון

כיתה 1

12

ד״ר אילון לנגבהיים⋅ הסבר חלקיקי לתופעת החום הכמוס באמצעות משחק מחשב

מעבדה 4
 מר חיים אדרי,⋅ כיצד ניתן לחבר בין מדעי החומר בחט"ב לפיזיקה בחט"ע? 

 מר זאב קרקובר,
 ד״ר אילון לנגבהיים,

פרופ׳ עידית ירושלמי

13
⋅ פעילויות המסייעות בלימוד "קול, גלים ותקשורת" תוך שימוש 

בפוטנציאל של התקשוב
מר נאיף עוואד

מעבדה 3מר בשארה ואקים

מר גנאדי אקסלרוד⋅ מרחב הפרויקטים14
מעבדה 1ד"ר דן שטייניץ
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מורים ובאי כנס יקרים,

האירוע הנוכחי ממשיך את מסורת הכנסים של מורי הפיזיקה, המתקיימים מידי 
שנה, תוך שיתוף פעולה הדוק בין הפיקוח על הוראת הפיזיקה לבין המרכז הארצי 

למורי הפיזיקה. 

מי  לומד?  מי  לאן:  הפיזיקה  "הוראת  היה  המרכזי  שנושאו  הקודם  בכנס  אם 
מלמד?", עסקנו בקשר שבין הוראה ולמידה, הרי שהשנה מתמקד הכנס: "פיזיקה 
וטכנולוגיה נפגשות בכתה", בהשלכות של החיבור בין הפיזיקה לבין הטכנולוגיה 
התפתחות  את  הדעת  על  להעלות  אפשר  כלום  ואכן,  הפיזיקה.  הוראת  על 
את  או  הטלסקופ  או  המיקרוסקופ  המצאת  ללא  האסטרונומיה  או  הביולוגיה 
המצאת המיקרוסקופ הסורק המבוסס על תופעת המנהור, ללא התפתחותה של 

תורת הקוונטים?

והן  המדע  להתפתחות  הן  זה  מפגש  של  בערך  להפריז  כפי שקשה  ממש  ובכן, 
להתפתחותה של הטכנולוגיה, כך אי אפשר להמעיט בערכו של מפגש זה בהקשר 
של הוראת הפיזיקה ויעידו על כך ההצגות המגוונות של מורים במסגרת המושבים 

המקבילים. 

נפתח את הכנס בסדנא שתונחה על-ידי מספר מורים ותעסוק בנושא: טכנולוגיה 
בשירות "הוראה מותאמת אישית" בכיתת הפיזיקה. במסגרת הסדנא נוכל לחוות 
כתלמידים כיצד כלים פשוטים וזמינים יכולים לספק מידע מידי על מצב הלמידה 

בכתה ולסייע לנו בהוראה.

לחשיפתם  מסייעת  הטכנולוגיה  וכיצד  פיזיקה  למידת  של  מוחיים  היבטים  על 
נשמע בהרצאתה של הפרופ' מרים ריינר.

ההכשרה של תלמידינו מלמדת אותם כי שגיאות מהוות חלק בלתי נפרד מהחקר 
הפיזיקלי. פרופ' מריו ליביו יטען במסגרת הרצאתו: "שגיאות גאוניות" לזכר פרופ' 
עמוס דה-שליט, כי שגיאות לא זו בלבד שהן בלתי נמנעות, אלא הן מהוות חלק 

בלתי נפרד מחשיבה יצירתית ובכך חיוניות להתקדמות המדע. 

לאחר ההרצאה נעניק את פרס דה-שליט למורה מצטיין, ברכות לזוכה. 

כבכל שנה, שיחת המפמ"ר תעסוק בהיבטים מהותיים הנוגעים להוראת הפיזיקה 
מורי  ובפרט, להתפתחות המקצועית של  העליונה,  בחטיבה  הלימודים  ותוכנית 

הפיזיקה.

אנו מקווים שהכנס יהיה מעניין, מהנה ויעשיר את המורים המלמדים פיזיקה.

פרופ' ירון להבי ד"ר צביקה אריכא 
מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקה מפמ"ר פיזיקה  
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עריכה: יוכבד ברסטל,  אבי טל, מרינה ארמיאץ', עידית ירושלמי
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ועדת הכנס

מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקהפרופ' ירון להבי 

יועץ מדעי למרכז הארצי למורי הפיזיקה, פרופ' עידית ירושלמי 
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע 

המרכז הארצי למורי הפיזיקהגב' יוכבד ברסטל 

מפמ"ר פיזיקה, משרד החינוךד"ר צבי אריכא 

הפיקוח על הוראת הפיזיקה, משרד החינוך מר מיכאל סבין 

הפיקוח על הוראת הפיזיקה, משרד החינוך,גב' אירינה ויסמן 
המרכז הארצי למורי הפיזיקה

מפקח על הוראת המדעים במגזר הערבי, משרד ד"ר חוסאם דיאב 
החינוך

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע פרופ' בת שבע אלון
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תכנית הכנס

התכנסות, הרשמה וכיבוד קל 9:00-8:30
במרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון

דברי פתיחה9:20-9:00
פרופ׳ ירון להבי, ראש המרכז הארצי ירומל 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 פיזיקה 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
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מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות סבב ראשון
11:45 - 10:45

 מספר
מושב 

שמות ההרצאות/ סדנאות

סביבת ה- moodle בהוראת הפיזיקה בחמד"ע - התלמיד והמורה1
ד"ר עידית גרומן, מר אריק גלבוע וד"ר אריאלה זגל, חמד"ע - המרכז לחינוך 

מדעי, תל- אביב- יפו
פרויקט המכונית הקינמטית 

מר נמרוד רגב וד"ר דריה דוברובין, חמד"ע - המרכז לחינוך מדעי, תל-אביב- יפו 

 מדריך מצולם למורה הפיזיקה2
גב' רעות קינן, מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון, רחובות

 מטו"ס - מדע טכנולוגיה וסביבה - הפיזיקה בשירות הטכנולוגיה
מר איציק גוילי, תיכון תמר אריאל )שפירא(, נתניה 

 שילוב סימולציות בהוראת אופטיקה גיאומטרית - כלי לאבחון תפיסות וארגון ידע 3
ד"ר אסנת אלדר, מכללת אורנים, טבעון

 תיאוריה אל מול מציאות בהוראת הכוחות בכיתה4
מר בנימין קלינגמן, מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון, רחובות

 היפוך שמאל - ימין בהשתקפות במראה מישורית, או שלא5
מר יחיאל כהן, תיכון קשת, ירושלים

 אוריינות שיתופית מתוקשבת 
גב' אירינה ויסמן, הפיקוח על הוראת הפיזיקה והמחלקה להוראת המדעים, 

 מכון ויצמן למדע;
ד"ר אורנה בלומברגר, הפיקוח על הוראת הפיזיקה ותיכון בליך, רמת-גן

 שימוש בשאלוני גוגל בכתה6
מר קובי שוורצבורד, תיכון ליאו באק, חיפה, והמחלקה להוראת המדעים, 

מכון ויצמן למדע

הכל על הקול: מדידת מהירות הקול, צפיפות האוויר והלחץ האטמוספרי *7
באמצעים ביתיים מחוץ לכיתה 

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

מר ניר פאר, מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון רחובות

כשפיזיקה וחלל נפגשים: החללית הישראלית הראשונה לירח
SpaceIL מר כפיר דמרי, מייסד חברת

* הפעילות במושב 7 תתקיים בין השעות 10:30-11:45
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מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות סבב שני
15:45 - 14:30

 מספר
מושב 

שמות ההרצאות/ סדנאות

8

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

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

מר ניר פאר, מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, קמפוס ארנון, רחובות

9
 ניסוי לאישוש ההשערה שאור נע בתווך אחיד בקווים ישרים

מר יוסף עפיף, ביה"ס מבואות עירון, עין שמר

10

 טכנולוגיה מתקדמת ככלי ללמידה פיזיקלית חוץ כיתתית
ד"ר רחלה תורג'מן, רשת אמי"ת 

חקר אסטרופיזיקלי בכיתה  
מר עידו ברקת, מצפה הכוכבים, מכבים

11
טעימה מ'אאוריקה!' פעילות מתוך סדנה לשימוש יצירתי בכלים מתוקשבים 

 להוראת הפיזיקה
אלינה קולטון, קרית חינוך אורט, בנימינה

12

 הסבר חלקיקי לתופעת החום הכמוס באמצעות משחק מחשב
ד"ר אילון לנגבהיים, המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע

כיצד ניתן לחבר בין מדעי החומר בחט"ב לפיזיקה בחט"ע? 
מר חיים אדרי, מר זאב קרקובר, ד"ר אילון לנגבהיים, פרופ' עידית ירושלמי, 

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

13

פעילויות המסייעות בלימוד "קול, גלים ותקשורת" תוך שימוש בפוטנציאל של 
התקשוב

 מר נאיף עוואד, מכללת סכנין והמחלקה לחינוך אוניברסיטת בן גוריון,
מר בשארה ואקים, בית ספר הפטריארכלי הלטיני, ראמה 

14
מרחב הפרויקטים

מר גנאדי אקסלרוד, ביה"ס עמל עמק חרוד, כברי מנור וד"ר דן שטייניץ, 
התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות, ירושלים

http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=2809&ArticleID=8039
http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=2809&ArticleID=8039
http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=2809&ArticleID=8039
http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=2809&ArticleID=8043
http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=2809&ArticleID=8050
http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=2809&ArticleID=8053
http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=2809&ArticleID=8053
http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=2809&ArticleID=8041
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טכנולוגיה בשירות "הוראה מותאמת אישית" 
בכיתת הפיזיקה

 גב' אסתי מגן, ד"ר חנה ברגר, גב' קורינה פולינגר, גב' מיכל ולטר, מר קובי שוורצבורד,

גב' אירינה ויסמן וד"ר אסתר בגנו

סדנא

כולנו כמורים נתקלים לא פעם במצב שבו, גם אחרי ההוראה, התלמידים 
מתקשים בהבנת מושגים בפיזיקה וביישום העקרונות הפיזיקליים בפתרון 

בעיות. 

כיצד נוכל לדעת, בזמן אמת ובקלות, מהם הקשיים המרכזיים של תלמידינו 
ולהציע פתרונות המותאמים לקשיים של תלמידים שונים?

קשיי  עם  בהתמודדות  לסייע  המכוון  למידה/הוראה  מהלך  נציע  בסדנא 
התלמידים. מהלך ההוראה שנציג מורכב מארבעה שלבים:

פעילות אישית בה התלמיד חושף את הקשיים שלו. 	 

פעילות לתלמיד המותאמת לקשיים שנחשפו.	 

דיון כיתתי בהנחיית המורה.	 

התבוננות אישית של התלמיד בתהליך הלמידה שחווה.	 

על מנת לקבל מידע מיידי על מצב הידע של הכיתה כולה ועל מצב הידע 
של כל תלמיד, נעזר בכלים טכנולוגיים פשוטים זמינים וחינמיים. 

בכלים  להשתמש  כתלמידים,  המהלך  את  לחוות  אתכם  מזמינים  אנחנו 
הטכנולוגיים ולחוות למידה פעילה, שיתופית ומהנה.
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היבטים מוחיים של למידת פיזיקה
פרופ' מרים ריינר

המעבדה לעולמות וירטואליים ונוירוקוגניציה בטכניון
http://vrneurocog.wixsite.com/vrneurocog

מאמצים ומחקרים של עשרות שנים ואלפי חוקרים הושקעו בחקר תפישות 
מוטעות בפיזיקה. ולמרות זאת מעט ידוע על התוקף שלהן, על מהותם, על 
ובעיקר  עמם,  ההתמודדות  דרכי  על  המוטעות,  התפישות  סוגי  ההבדלים 
מהשיטה  שנגזרת  אשליה  מאשר  יותר  לא  אינם  בחלקם,  לפחות  האם 
מאפשרים  מוחיים  ומדדים  וירטואליים  עולמות  של  השילוב  המחקרית. 

התבוננות מחודשת, מזווית שונה, על תפישות מוטעות בפיזיקה. 

לעולמות  במעבדה  שנעשו  זה  בנושא  מחקרים  מספר  אתאר  בהרצאה 
מבנה  בעלי  הם  הניסויים  בעיקרון,  בטכניון.  ונוירוקוגניציה  וירטואליים 
למידה/פתרון-בעיה  פעולת  שמבצעים  לומדים  קבוע:  יותר  או  פחות 
בהיותם שרויים בתוך עולם וירטואלי רב חושי, ומערכת שמודדת שינויים 
בפעילות חשמלית במוח ומתואמת עם ביצועי הלומד/ת והאירועים בעולם 
הווירטואלי. מבנה ניסויי זה מאפשר למצוא קורלציות בין האירועים בעולם 
ההבנה  את  ולשפר  הלמידה,  ואיכות  המוחיים  המדדים  לבין  הווירטואלי 

המדעית של מודלים ללמידה אופטימלית, או אפילו מואצת. 

בלמידה/הוראה  המוחית  בפעילות  שעוסקים  מחקרים  מספר  על  אדווח 
את  שואל  עליו  שאדווח  המרכזי  המחקר  ועוד.  זיכרון  פנים,  אל  פנים 
השאלה הבאה: כיצד מגיב המוח כאשר הלומד רואה עולם המתנהג בהתאם 
לתפישות המוטעות שלו/שלה? באימון? ומה ההבדל בין תגובות אלו לבין 
התגובות לאירועים בעולם המתנהג בהתאם לפיזיקה הנכונה, אבל הנוגדת 
את התפישות הפנימיות של הלומד/ת? האם הלומד/ת מגיב/ה בהפתעה? 
בתוצאות  בדיון  ואסכם  מוחיים  מדדים  של  תוצאות  אציג  אימון?  בחוסר 

ומשמעותם לגבי הוראה ומחקר על למידה והוראה של פיזיקה. 

http://vrneurocog.wixsite.com/vrneurocog
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שגיאות גאוניות
פרופ' מריו ליביו

גם אצל גדולי המדענים נופלות שגיאות חמורות. "שגיאות גאוניות" עוסק 
באבולוציה של החיים על פני כדור הארץ, של כדור הארץ עצמו, הכוכבים 

והיקום בכללותו.

אתמקד בניתוח שגיאות מרכזיות שהגו מאורות בעולם המדע כמו צ'רלס 
דרווין, לינוס פאולינג, ואלברט איינשטיין.

אבחן סוגים שונים של שגיאות במטרה לאפיין את סיבותיהן. חשוב מכך, 
נפרד  בלתי  חלק  נמנעות, הן  בלתי  בבחינת  רק  לא  הן  כי שגיאות  אטען 

בחשיבה יצירתית וחיוניות להתקדמות המחקר המדעי.

 



הכנס השנתי הארצי של מורי הפיזיקה, תשע"ז

12

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

ד"ר אריאלה זגל, אריק גלבוע, ד"ר עידית גרומן
zagiel@hemda.org.il

מערכות ניהול למידה משמשות בתיכונים מזה זמן לריכוז נתונים, העברת 
קבצים וקשר עם תלמידים. 

 moodle בסביבת  פלטפורמה  בחמד"ע  פותחה   האחרונות  ב–5 השנים 
ואינטראקטביים  דיגיטליים  תכנים  של  שנתיים  הוראה  רצפי  ליצירת 
המלווים את הלמידה ומעשירים את מעורבות התלמיד בכיתה ומחוצה לה. 

המערכת מאפשרת לכל מורה יצור את רצף ההוראה המתאים לכיתתו .

בסדנא נדון במטרות הפדגוגיות עבור התלמיד וצוות המורים, ובאפשרויות 
שמזמנת הפלטפורמה לשילוב אסטרטגיות הוראה  שונות והערכה מעצבת.  
נדגים את השילוב בהוראה בחמד"ע בשכבות השונות:  מכיתה ט' ועד י"ב. 
בכיתה ט' הפלטפורמה משמשת כספר מקוון המלווה את הלמידה  לאורך 
כל שנת הלימודים בפרויקט ח"ץ ) חמדעי צעיר(. בהמשך , המודל תומך  
 בהוראה של תכנית הלימודים בריכוז השימוש באמצעי הוראה דיגיטלים. 

הסדנא תכלול התנסות מעשית קצרה. 

mailto:zagiel@hemda.org.il
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פרויקט המכונית הקינמטית
 מר נמרוד רגב, ד"ר דריה דוברובין

nimrod@hemda.org.il

באמצעות  אשר  טכנולוגיות   בעולם  מתפתחות  האחרונות  בשנים 
תוכנה  אלקטרוניקה,  בתלת-ממד,  הדפסה  מידול,  של  בכלים  שימוש 
ה"מכונית  פרויקט  שונים.   מכשירים  ולבנות  לתכנן  ניתן  ובקרה 
המורים  צוות  בין  ייחודי  פעולה  לשיתוף  פיילוט  מהווה  הקינמטית"  
 )Makers( המייקרים  גישת  בשילוב  חמד"ע   של  המייקרים  ומעבדת 
בו  ניסויי  ככלי  מכונית  מיוצרת  המייקרים  במעבדת  הפיזיקה.  בלימודי 
בקינמטיקה.  ניסויים  לבצע  במטרה  שונים  בפרמטרים  שולטים   אנו 
הפרויקט חושף את התלמידים בכיתה לטכנולוגיות תוך קישור לפיזיקה 
תאפשר  הקינמטית"  ה"מכונית  הבסיסית  בצורתה  בשיעורים.  שנלמדת 
הקינמטיקה.  עקרונות  את  ולהבין  ניסויים  לבצע  בכיתה  לתלמידים 
התנועה:  וקטורי  בנושא  הבנתם  ישפרו את  הפרויקט תלמידים  במסגרת 
מיקום, העתק, מהירות ותאוצה. התלמידים יתנסו בתכנון תנועה המורכבת 
גרפי  ובניתוח  ממספר שלבים, במעקב אחר התנועה באמצעות חיישנים 

של התוצאות. 

בהמשך לניסוי בכיתה, תינתן האפשרות לתלמידים להשתלב בפרויקט ולפתח 
יכולות חדשות שיתווספו למכונית כגון: תיקון סטיות מהמסלול בזמן אמת, 
 עיצוב חלקים נוספים ש"יתלבשו" על המכונית )sniks(, חיבור המכונית לרשת

)IOT - Internet Of Things(, פיתוח אפליקציית PC/Web לשליטה על הניסוי 
ועיבוד נתונים, וכיד הדמיון. 

והקוד  המידול, השרטוטים  כך שקבצי   ,open source הינו  כולו  הפרויקט 
מכונית  בעצמו  לבנות  יוכל  אחד  וכל  חמד"ע  באתר  להורדה  זמינים  יהיו 

קינמטית.

mailto:nimrod@hemda.org.il
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מדריך מצולם למורה הפיזיקה
 גב' רעות קינן

reut.keinan@weizmann.ac.il

מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, רחובות )מש/ר( משמש קמפוס מדעי 
לבתי הספר העל-יסודיים ברחובות ובנס-ציונה.

לפיזיקה  רבים  חדשים  מורים  לפעילותו,  הראשונות  בשנים  קלט,  מש/ר 
)ברמה של 5 יח"ל(, והעביר אותם הכשרה אינטנסיבית, תכנית ופדגוגית,  
מעבר לכל הכשרה הקיימת כיום בישראל. ההכשרה, שהקיפה למעשה את 
ידי  על  בעיקרה  הועברה  שנים,   3 פני  על  נמשכה  הלימודים,  תכנית  כל 
אלי שלו – מורה מוערך, מוביל ורב ניסיון. החל משלב מסוים צולמו הרוב 
המוחלט של  מפגשי ההכשרה בווידאו. סרטי הווידאו, בהיקף של מאות 
שעות, משמשים את מורי המרכז באופן שוטף לריענון והיזכרות, מהווים 
סּוד של  לבור  )פנימית(  והפכו  למורים חדשים שמצטרפים,  לימוד  מקור 

ידע- שטח  שאינו כתוב בשום מקום. 

יחסית  קצרים  לסרטונים  הרב  הגלם  חומר  את  לערוך  מתכוונים  אנו 
ומראי  יותר, להוסיף אפשרויות חיפוש  לנגיש  -  להפוך אותו  וממוקדים 
מקום, לקטלג אותו ולהפיצו לשימושם של כל המורים בישראל. סרטונים 
אלו יהוו משאב רב ערך למורים בתחילת דרכם, ויהוו, אנו מקווים, גם מקור 

העשרה והשוואה למורים ותיקים.

מספר  המשתתפים  בפני  לחשוף   – שערכנו  פיילוט  להציג  מבקשים  אנו 
סרטונים, ולנהל על בסיסם דיון באפשרויות השימוש בחומרים מהסוג הזה. 
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 מטו"ס - מדע טכנולוגיה וסביבה -
הפיזיקה בשירות הטכנולוגיה

 מר איציק גוילי
askizik1@walla.co.il

בעולם  טכנולוגיים  בפרויקטים  חיישנים  בשילוב  פעילות שעוסקת  אציג 
האמיתי, וכוללת סקירה של חיישנים והבנת הבסיס הפיסיקלי עליהם הם 

מבוססים. 

)שפירא(.  אריאל  תמר  הספר  בבית  שנעשים  )כחמישה(  פרויקטים  אציג 
תאור  לפרויקט,  התלמיד  בין  ההתאמה  שלב  הפרויקטים,  בחירת  תהליך 

היוזמה, מטרת היוזמה, חשיבות היוזמה, המורה המנחה ביוזמה.

אציג סרט קצר )5 דקות( המדגים הדברים, ואותיר זמן בסוף לשאול שאלות.
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שילוב סימולציות בהוראת אופטיקה גיאומטרית 
- כלי לאבחון תפיסות וארגון ידע

 ד"ר אסנת אלדר
eldar@oranim.ac.il

מטרת הפעילות:

שילוב סימולציות בהוראת  אופטיקה גיאומטרית ככלי לאיבחון תפיסות 
וארגון ידע.

מהלך הפעילות:

והצעה  גיאומטרית  באופטיקה  סימולציות  עם  הכרות  מציעה  הפעילות 
לשילוב סימולציות ברצף ההוראה של אופטיקה גיאומטרית.

ייצוגים  המשלבות  גיאומטרית,  באופטיקה  מאבחנות  שאלות  עם  הכרות 
חזותיים.

שילוב האסטרטגיה "אבחון שיתופי" כאסטרטגיית הוראה המקדמת הבנה 
וארגון ידע.

האופטיקה  לימוד  במהלך  סימולציה  לשילוב  הצעה  מציעה  הסדנא 
הגיאומטרית, כמו גם שילוב בין ניסויים והדגמות לסימולציה.

mailto:eldar@oranim.ac.il
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תיאוריה אל מול מציאות בהוראת הכוחות בכיתה
 מר בנימין קלינגמן

benny.klingman@weizmann.ac.il

לצורך הפחת חיים בהוראת פרק הכוחות אנו, במרכז שוורץ/רייסמן לחינוך 
בכיתת  רבות  מפתיעות  בהדגמות  משתמשים  )מש/ר(,  רחובות  מדעי 
הפיזיקה. בסדנא זאת נחשוף מספר הדגמות ונציע אסטרטגיות לימודיות 
בהדגמות. פעיל  באופן  להשתתף  יוזמן  הקהל  בהן.  לשימוש   שונות 

המחשה והמחזה של סיטואציות אמיתיות היא אחת הצורות לעשות שימוש 
בהדגמות. התלמיד מתנסה בפתרון התרחיש שמוצג מולו באמצעות הכלים 
שנלמדו בפרק הכוחות. בחלק זה של הסדנא נתמקד בהוראת חוק ראשון 

וחוק שלישי של ניוטון )סטטיקה(. ההדגמות שיוצגו:

שולחן מרחף.	 

מזוודת מכניקה.	 

יורד או עולה? פרדוקס הקפיצים.	 

גילוי של תובנות וחוקים חדשים שטרם נלמדו בכיתה מתוך סיטואציות 
שמוצגות לתלמידים מייצג אסטרטגיה נוספת בשימוש של הדגמות בלימוד 

פרק הכוחות. בחלק זה נתמקד באפיון כוח החיכוך. ההדגמות שיוצגו:

סוס ועגלה.	 

איפיון חיכוך כתלות בזמן.	 

במהלך הפעילות המורים יחשפו להדגמות חדשות ולא מוכרות, ישתתפו 
בסדנא  פשוטים.  חישובים  מספר  לבצע  ויתבקשו  פעיל  באופן  בחלקן 
יתקיים דיון לגבי האתגרים, היתרונות )והחסרונות( של הלימוד באמצעות 

הדגמות.
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היפוך שמאל - ימין בהשתקפות במראה 
מישורית, או שלא

 מר יחיאל כהן
ycalloro@gmail.com

סוגיית היפוך )או אי( היפוך שמאל- ימין היא נושא נקודתי ועל פניו פשוט. 
מורים מנוסים טבועות הנחות סמויות  היא חושפת שגם בקרב  זאת  עם 
שגויות מפתיעות. באמצעות הגדרת מושגים כגון  "אוריינטציה" והדגמות 
פשוטות, אנסה לנפץ הגדים פיסיקאליים שגורים, לתת תשובות לשאלות 
פרדוקסליות, חלקן ידועות,  כמו לשאלה "מדוע )כביכול( המראה הופכת 
ידי עמיתים  - מטה", שאלות שנדונו בעבר על  ולא מעלה  ימין   - שמאל 
מנוסים, ולעניות דעתי, ובמפתיע, לכל היותר בצורה עמומה ולא משכנעת.

מונח האוריינטציה מתקשר לצורות כיראליות  )א-סימטריות( ולתופעות 
פיסיקליות כגון קיטוב אור, כח לורנץ, וספינים ועוד.

מצגת,  באמצעות  הדגמות  שאלות,  בהצגת  נעסוק  הסדנא  במסגרת 
ובאמצעות מראה מישורית.
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אוריינות שיתופית מתוקשבת
 גב' אירינה ויסמן, ד"ר אורנה בלומברגר
irina.veisman@weizmann.ac.il 

פיתוח אוריינות מדעית כלולה ברשימת  המטרות העיקריות בחינוך המדעי 
והכישורים  הידע  היא  מדעית"  "אוריינות  האחרונות.  השנים  בעשרים 
הנדרשים מכל אזרח לחיים בחברה המודרנית, בה למדע ולטכנולוגיה יש 

השפעה מכרעת על חיי האזרח. 

שיהיו  התלמידים  של  הכשרתם  היא  מדעית  אוריינות  פיתוח  משמעות 
בעתיד אזרחים בעלי ידע, יכולת ורצון לזהות, להבין ובמידת הצורך להכריע 
בסוגיות אישיות וחברתיות שבהן יש מרכיב מדעי, וכן שיוכלו להעריך את 

הממד המתפתח והאנושי, של יצירת ידע מדעי.

)CPS( הוא מיומנות קריטית והכרחית של החינוך  פתרון בעיות שיתופי 
ככלל ושל החינוך המדעי בפרט. בעוד פתרון בעיות כהגדרתו עבור פיזה 
 CPS  2012 מתייחס ליחידים העובדים לבד על פתרון מצבים בעייתיים, ב
-יחידים  העובדים כקבוצה משתפים  את הידע , המאמצים ועבודה יחד כדי 

להגיע לפתרון מצבים בעייתיים אלה.

בכנס נציג "טעימה" מפעילות שיתופית מתוקשבת בנושא הרדיואקטיביות,  
המיועדת לכיתות יוד, כחלק  מהוראה והערכה בית ספרית.

נפרט את הרציונל של הפעילות,  נדון על הסילבוס  שלה ונאפשר הכרות 
עם הפלטפורמה תקשובית שפותחה עבור הפעילות על ידי "קדימה מדע".
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שימוש בשאלוני גוגל בכיתה
 מר קובי שורצבורד

sh_kobi@leobaeck.net

מקוונים  וסקרים  ליצירת שאלונים  כלי  הוא   )Google Form( גוגל  שאלון 
ובעל יתרונות רבים, כגון: עריכת השאלון מכל מחשב, מענה על השאלון 
חוסך  פעולה,  בשיתוף  שאלון  יצירת  אינטרנט,  רשת  בעל  מכשיר  מכל 

הדפסה של שאלונים על נייר ומאפשר קבלת מידע ולנתחו בקלות.

מטרות

במשימות  בכיתה,  זה  בשאלון  נעזר  שאני  השונות  באפשרויות  שיתוף 
לתלמידים ואירועים בית ספריים. התנסות בשאלון ונקודות מרכזיות כיצד 

יוצרים שאלון וכיצד אפשר לבצע בדיקה אוטומטית שלו.

תיאור הפעילות

לתלמידים.  שניתנת  כמשימה  בשאלון  תחילה  יתנסו   המורים 
לאחר ההתנסות אציג למורים את השימושים שאני מבצע איתו בכיתה כולל 
ההיבט הפדגוגי של כל אחד מהם, למשל: שאלות הבנה וחשיפות תפישות 
שגויות וידע של התלמידים, פעילות לאחר מבחן - למידה מטעויות, צפייה 
בסרטון ומענה על שאלות בעקבותיו, משימות קריאה, יצירת שיעור מקוון, 

טופסי רישום לאירועים בית ספריים וכו'.

התנסות בבנייה של שאלון והסבר כיצד אפשר לנתח את השאלון בעזרת 
יישומון )flubaro( בעושה זאת אוטומטית ושולח את התשובות לתלמידים.

פרקטיקה

הפעילות לכיתה יכולה להיעשות בכל שלב של ההוראה, בכיתה או במקום 
או  לאינטרנט  חיבור  יהיה סמארטפון עם  ודורשת שלמשתתפים  כלשהו 

מחשבים עם חיבור לאינטרנט.

תובנות אישיות בעקבות ביצוע הפעילות

אני כבר מפעיל פעילויות עם שאלוני גוגל כמה שנים והתלמידים משתפים 
פעולה, כאשר כלי זה זמין לכולם. מבחינת התלמידים זה כלי המגוון את 
הפעילות בכיתה או כמשימת בית וכמורה אני מקבל את תוצרי התלמידים 

בצורה פשוטה וקלה לניתוח וארגון.
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הכל על הקול: מדידת מהירות הקול, צפיפות 
האוויר והלחץ האטמוספרי באמצעים ביתיים 

מחוץ לכיתה
 מר ניר פאר וד"ר בועז כץ

nir.peer@weizmann.ac.il

למידה מחוץ לכיתת הלימודים עשויה להיות חוויה משמעותית, שכן היא 
ביצוע  ומאפשרת  האמיתי"  ל"עולם  לכיתה  הנלמד  החומר  בין  מחברת 
הקול  סגורה.  כיתתית  ניסוי  מערכת  במסגרת  שלא  "מלוכלכות",  מדידות 
הוא תופעה משמעותית ויום יומית שניתן למדוד באמצעים ביתיים ולהבין 
״משקל  את  למדוד  צריך  כך  לשם  הספר.  בבית  הלימודים  של  במסגרת 
האויר״ ולהבין ולמדוד את הלחץ האטמוספרי, מטרות מעניינות וראויות 

בפני עצמן.

במסגרת הפעילות המוצעת אשר בוצעה עם תלמידי י"א של מש/ר , נבצע 
סט של מדידות שמטרתם למדוד את כל הגדלים הדרושים לחישוב מהירות 
גלים  זו מתאימה להוראת  הקול כולל מדידה של מהירות הקול. פעילות 
פשוטות  מדידות  לבצע  לתלמידים  ומאפשרת  חלופית,  הערכה  במסגרת 
 ללא ציוד רב ומתוחכם, אשר ממחישות תופעה שהיא מורכבת ומופשטת.

המשוואות  ופיתוח  תיאורתי  רקע  הצגת  עם  בכיתה,  תתחיל  הפעילות 
הרלונטיות. לאחר מכן נצא אל הדשא, ויוצגו/יבוצעו המדידות הבאות:

ומשקל 	  ובלון  כדורסל  משאבה,  באמצעות   – האוויר  צפיפות  מדידות 
מטבח ביתי.

מדידת הלחץ האטמוספרי – באמצעות מזרק ומשקל רגיל ביתי	 

מדידת מהירות הקול – ע"י הד מבניין/מחסום עם סטופר פשוט.	 

וחידודים  משוב  נוספות,  מדידה  הצעות  להעלות  נוכל  הפעילות  בסיכום 
להצעות שביצענו.

mailto:nir.peer@weizmann.ac.il


הכנס השנתי הארצי של מורי הפיזיקה, תשע"ז

22

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

 ד"ר בועז כץ ומר ניר פאר
boaz.katz@weizmann.ac.il

להשתמש  לומדים  התלמידים  שבה  אחוז   30 ל  בתוכנית  החלנו  השנה 
במחשב ככלי מחקרי ולימודי על בסיס החומר לבגרות בפיזיקה ע״י שימוש 
רבים.  מדענים  המשמשת   )Jupyter בסביבת  )פייטון  חינמית  בתוכנה 
הלימוד הוא ברובו לימוד עצמי המעמיק את רמת ההבנה של התלמידים 

ע״י הדמיות ומידול. 

במסגרת הסדנה המורים יחשפו לתכנים של התוכנית וליכולות של הכלי 
על  המבוסס  דקות   45 כ  של  עצמית  עבודה  בשיעור  כתלמידים  ויתנסו 

שיעורים שהעברנו השנה לתלמידי כיתה י׳. 
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ניסוי לאישוש ההשערה שאור נע בתווך אחיד 
בקווים ישרים

 מר יוסף עפיף
youafeef@yahoo.com

המשתתפים יתנסו בפעילות ניסויית שמטרתה לענות על הצורך הפדגוגי 
בחודש  כבר  לביצוע  הניתן  י'  כיתה  בתחילת  באופטיקה  ראשון  בניסוי 

ספטמבר. 

תלמידים  העצם  לגודל  הצללית  גודל  בין  הקשר  דרך  הניסוי,  במסגרת 
מגיעים למסקנה שאור נע באוויר בקווים ישרים.

.40x60 גודל   הניסוי מבוצע בעזרת הספסל האופטי, יש צורך במסך לבן 
הניסוי מצריך כלים גיאומטריים, ציור גרף וניתוח ניתונים.

וידידותי  יעיל  חדש  ניסוי  דו"ח  למבנה  ייחשפו  המשתתפים  כן  כמו 
לתלמידים.
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 טכנולוגיה מתקדמת ככלי ללמידה פיזיקלית
חוץ כיתתית

 ד"ר רחלה תורג'מן
raturg@gmail.com

של  יישום  לתלמידים  ממחיש  כיתתית  חוץ  להוראה  טכנולוגיות  שילוב 
בשימוש  פיזיקליות  תופעות  וחקר  התבוננות  תוך  פיזיקליים  עקרונות 
במוצגים המתחבבים על התלמידים וקרובים לעולמם תוך שיוך הפעילות 
להבטים וערכים חברתיים-ערכיים-תרבותיים. הפעלת תהליכי חקר ותיכון. 

שימוש בידע והיישום לפתרון בעיות טכנולוגיות-חברתיות ועוד.

ממשי  בצורך  התלמיד  ורתימת  גיוס  תוך  הבעיה  הצגת  כוללת  הפעילות 
בלימוד הנושא, ביצוע תצפית, העלאת שאלות חקר ותכנון ניסוי.

מקום ברצף הוראה - סיכום פרק. ידע קודם - גדלים פיזיקליים ומדידותיהם, 
מדידות, תנועה. משך הפעילות - 2 שיעורים.

הפעילות  אשר  האתגרים  של  וחוויה  כתלמידים  התנסות  יכלול  המפגש 
מזמנת. ולבסוף שיתוף תוצרי תלמידים. נדון בתכנון מובנה ומדוייק של 
גם  אלא  התוכן  בתחום  רק  לא  ייחודיים  התייחסות  הדורשת  הפעילות 

בתחום ניהול ייחודי של השיעור והכיתה. עבודה בקבוצות ועוד...
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חקר אסטרופיזיקלי בכיתה
 מר עידו ברקת

info@bareket-astro.com

החלל  מדעי  הוראת  את  זיהתה   )ASAN( האמריקנית  החלל  סוכנות 
כשיטה אפקטיבית עבור שלהוב תלמידים וסטודנטים ללמידת מקצועות 
כדי התייחסות לאסטרונאוטים כמודל לחיקוי,  ופיזיקה. תוך  כגון הנדסה 
עבור סטודנטים  מכל הגילאים. במהלך ההרצאה נציג כלי מחקר ייחודי, 
הנשען על עקרונות אלו - מערכת טלסקופ האינטרנט. זו מאפשרת מחקר 
כאחד,  וחינוך  במחקר  מיועד לשימוש  הטלסקופ  מרחוק.   אסטרופיזיקלי 
משרת גופים מכל רחבי תבל ומופעל על ידי מצפה כוכבים ישראלי, תוך 

כדי שהוא נגיש דרך האינטרנט לחוקרים  מכל מקום על פני הגלובוס.

במהלך ההרצאה נדון בנושאים שונים, כגון:

בעיות הקשורות בביצוע מדידות אסטרונומיות מדייקות על-ידי תלמידים, 
תוך כדי שליטה מרחוק על המצפה האסטרונומי באמצעות רשת האינטרנט.

פיתוח מערכת הלמידה המקוונת Astro-net )אשר קבלה גם את אישור משרד 
וכוללת מבחנים מקוונים,  דידקטית לפרויקט.  החינוך(, המעניקה תמיכה 

אמצעים דידקטיים למרצים ושימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות.

אודות  על  המקוונות  הפעילויות  השפעת  של  הכוללים  הביצועים  ניתוח 
המחקרים שעורכים התלמידים.

המתקנים  כי  נראה  יישומיים.  והוראה  מחקר  פתרונות  על  דגש  יושם 
האינטרנטיים הנגישים מרחוק הינם מתקנים חינוכיים-מחקריים חסכוניים, 
לתלמידים  והפיזיקה  האסטרונומיה  לימודי  עבור  מרגש  עתיד  המספקים 

תיכון ותארים מתקדמים כאחד.
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טעימה מ'אאוריקה!' פעילות מתוך סדנה 
 לשימוש יצירתי בכלים מתוקשבים

להוראת הפיזיקה
 גב' אלינה קולטון

alinacolton@gmail.com 

במפגש אציג מערך לשיעור מתוקשב שפיתחתי לתלמידים. המערך משתלב 
בלימודי פרק הגרביטציה, בסיום הדיון בחוק הכבידה האוניברסאלי וכמבוא 
לטיפול באנרגיה פוטנציאלית כבידתית. על פי רב תלמידים פחות חזקים 
במתמטיקה מתקשים בהבנת נושא האנרגיה הפוטנציאלית הגרביטציונית 
בשל הצורך לבצע אינטגרציה על הכוח לאורך מסלול. הפעילות באה לגייס 
את סקרנותם של התלמידים, להמחיש את הצורך בפיתוח ביטוי מתמטי 

לאנרגיה פוטנציאלית כבידתית ולהעמיק את הבנת הנושא.

הוא  בה  לתלמיד,  ואינטראקטיבית  אישית  במצגת  נפתחת  הפעילות 
מספיק  במהירות  אבן  לזרוק  ניתן  האם   – בשאלה  להשתעשע  מתבקש 
גדולה באופן כזה שהיא לא תשוב לכדור הארץ. בשלב השני התלמיד משיב 
על דף עבודה ממוחשב המפתח את השאלה הזו לכיוון של ניסיון להשיב 
נומרית באקסל  אנליזה  בונה  נומרי. בשלב שלישי התלמיד  באופן  עליה 
שמאפשרת לו לשלוט על הפרמטרים של מסת הכוכב, רדיוסו, ומהירות 
באופן  ולגלות  שונים  ניסיונות  לבצע  מוזמן  התלמיד  הגוף.  של  הזריקה 

נומרי מהי מהירות המילוט של גוף מכדור הארץ.

רוח לגלות אם הגיעו למסקנה  כשהתלמידים מגיעים למסקנה הם קצרי 
הפיתוח  את  מגלים  הם  בו  הבא,  לשיעור  הפרומו  למעשה  זהו   – הנכונה 
האנליטי משיקולי אנרגיה ובאמצעות שימוש בו יכולים להשוות את הגילוי 

מהעיבוד הנומרי לחישוב בשיטה האנליטית.

בכלים  שימוש  שעושות  פעילויות  של  לסדרה  דוגמה  מהווה  זו  פעילות 
נשתף  ואנוכי  פורת  שגילית  ופחות(  יותר  )מוכרים  מגוונים  טכנולוגיים 
וניצור ביחד עם מורים בקיץ הקרוב במסגרת ההשתלמות "אאוריקה! סדנה 
לשימוש יצירתי בכלים מתוקשבים להוראת הפיזיקה" שתתקיים בטכניון. 
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 הסבר חלקיקי לתופעת החום הכמוס
באמצעות משחק מחשב

 ד"ר אילון לנגבהיים
elonlang@weizmann.ac.il

הסימולציה השיתופית "אני חלקיק, אנחנו חומר" היא סביבה ממוחשבת 
בה תלמידים משחקים תפקיד של חלקיק בחומר.  ה באמצעות "בליעת" 
אנרגיה והנעת החלקיק, התלמידים לומדים על הקשר בין העברת תנועה 
ושינוי טמפרטורה, על צורת האינטראקציה בין החלקיקים )משיכה בטווח 
רחוק, דחייה בטווח קצר( ולבסוף על ה"חום הכמוס" - הופעת הטמפרטורה 

הקבועה בזמן מעבר הפאזה.

ניתן לשלב את הסימולציה בקלות בשיעור כפעילות משחקית של חקר 
ז' - ט' הבנה מעמיקה  הסביבה החלקיקית, ולבנות עם תלמידים בכיתות 
ובין  הרתיחה,  וטמפ'  הבין-חלקיקיים  הקשרים  חוזק  בין  היחס  של  יותר 

כמות החלקיקים וגודל החום הכמוס.
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 כיצד ניתן לחבר בין מדעי החומר בחט"ב
לפיזיקה בחט"ע? 

 מר חיים אדרי, מר זאב קרקובר, ד"ר אילון לנגבהיים, פרופ' עידית ירושלמי
edri.haimon@gmail.com

ידע המדעי היה  "אילו כל  נובל לפיזיקה, כותב:  ריצ'רד פיינמן, חתן פרס 
אני  אחד,  משפט  רק  הבאים  לדורות  להעביר  היה  וניתן  להימחק,  צריך 
מאמין שמשפט זה היה צריך להיות ההשערה האטומית, כלומר ההצהרה 
כי כל הדברים עשויים מחלקיקים שנעים בתנועה מתמדת, מושכים זה את 
זה כשהם קצת רחוקים ונדחים זה מזה כשלוחצים אותם אחד לתוך השני... 
רק  אם  העולם,  אודות  אינפורמציה  של  עצומה  כמות  ישנה  זה,  במשפט 

מפעילים קצת דמיון וחשיבה..."

ז'. במודל זה "כללי  תלמידינו לומדים להכיר את המודל החלקיקי בכיתה 
משחק" של מהלך אקראי קובעים את תנועת החלקיקים. לעומת זה בכיתה 
המשחק"  "כללי  בחט"ע,  ובהמשך  ותנועה",  "אינטראקציה  ביחידת  ח', 
הקיים  הסילבוס  ניוטון.  חוקי   - דטרמיניסטיים  הם  בתנועה  השולטים 
הינו  וחט"ע  בין חט"ב  נוסף  כללי המשחק השונים. פער  בין  אינו מיישב 
בהצגת האנרגיה: בכיתה ט' עוסקים בשינויי אנרגיה במערכת מקרוסקופית 
היא  ההתמקדות  זאת  לעומת  בחט"ע  טמפרטורה.  לשינויי  המתכונתיים 
באנרגיה המכנית של גוף הנמצא בשדה חיצוני. אם לא ניישב בין הדברים, 
שאינם  נושאים  של  כאוסף  המדע  של  תמונה  לפתח  עלולים  תלמידים 

קשורים זה לזה.

נציג כיצד ניתן להסביר את הקשר בין תנועה הנשלטת ע"י חוקי ניוטון לבין 
תנועה אקראית של חלקיקים המתפזרים בתמיסה באמצעות סימולציות 
של התנגשויות בין חלקיקים, המתאימות לתלמידים בחט"ב. יתר על כן, 
נציג כיצד ניתן להמחיש את הקשר בין האנרגיה המכנית והתרמודינמית 

באמצעות חקירה של התנגשויות במערכת מרובת חלקיקים.

ט'  בכיתה  בהוראה  אלו  רעיונות  לשלב  ניתן  כיצד  בשאלה  נדון  לסיכום, 
לנעשה  בחט"ב  החומר  מדעי  הוראת  בין  מיטבית  בצורה  לקשר  במטרה 

במגמת הפיזיקה.
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פעילויות המסייעות בלימוד "קול, גלים 
ותקשורת" תוך שימוש בפוטנציאל של התקשוב

 מר נאיף עוואד, מר בשארה ואקים
awad_nayif@yahoo.com

בהצגה יוצגו מספר פעילויות המסייעות בלימוד "קול, גלים ותקשורת" תוך 
שימוש בפוטנציאל של התקשוב:

שימוש בתוכנת מחשב Audacity המסייעות בלימוד על גלי קול. בעזרת   .1
תוכנת המחשב  אפשר יהיה להקליט ולערוך קול. אפשר גם למדוד את 
מהירות הקול באוויר ובגזים אחרים, לכך נדרש: מחשב, תוכנת אודסיטי, 

צינור באורך כ- 1מ. משך זמן הפעילות: 20-25 דקות.

מקליט  תלמיד  כל  קול.  של  מעמיק  לניתוח   PRAAT בתוכנת  שימוש   .2
מומלץ  העוצמה.  השונים  התדרים  אודות  מידע  ומקבל  שונים  קולות 
לאפשר לתלמידים להקליט קולות של תינוק, ילד, גבר ואישה ולערוך 

השוואות ביניהם.

המורה  של  מסודרת  והדגמה  הדרכה  לאחר  ייעשה  בתוכנות  השימוש   
בפני התלמידים. מומלץ להציע את התוכנות לתלמידים לאחר שרכשו 

את המושגים הבסיסיים על גלים.  

מגנטי,  מיקרופון  פחמן,  מיקרופון   - שונים  מיקרופונים  של  בנייה   .3
סולרי,  תא  סליל,  מגנט,  פחמן,  נדרש:  חומר  אור.  מבוסס  ומיקרופון 
כוס פלסטיק, מחשב, תוכנת אודסיטי, 2 חוטי מתכת. זמן משוער לכל 
מיקרופון, בין 25 - 30 דקות. אפשר לחלק את הכתה לשלוש קבוצות, 

וכל קבוצה תעסוק בסוג מסוים של מיקרופון.
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הפיקוח על הוראת הפיזיקה

הארצי המרכז 
הפיזיקה למורי 

משרד�החינוך
המזכירות�הפדגוגית

הפיקוח�על�הוראת�הפיזיקה

תכנית היום
מרכז שוורץ/רייסמן התכנסות, הרשמה וכיבוד קל9:00-8:30 

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

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

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

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

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

מכון טכנולוגי לישראל

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

 הפסקה- כיבוד קל, תצוגה פעילה של ציוד לימודי10:45-10:20
ומכירת ספרי לימוד

מרכז שוורץ/רייסמן 

קמפוס ארנון

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

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

מכון ויצמן למדע

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

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"

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

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

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

קמפוס ארנון

מרכז שוורץ/רייסמן 

קמפוס ארנון

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

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

אולם הברווז, מכון 

דוידסון

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  **
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