
 

 

 

 מורים יקרים,
 

 קורונה - מרחוק ללמידה היערכות - הפיזיקה למורי הודעה

 

  בקו הבריאות.אנחנו מקווים שכולכם 

 

 החינוך יבהתאם להנחיות משרד לסגירת מוסדות החינוך הביאה קורונהה נגיףהתפשטות 

 ללמידה מרחוק.  ךלהפעלת מער משרד החינוך נערך. הבריאותו

ככל  ,להמשיךמורי הפיזיקה ל סייעל פועליםוהמרכז הארצי למורי הפיזיקה הפיקוח על הפיזיקה 

 ,דרת והמלאה, בהתאם לתוכנית הלימודים הנדרשתוהמס שניתן, בשגרת ההוראה והלמידה

 מרחוק. באמצעות למידה

לתמיכה מקוונות, וות סביבל ,מידההוראה ול אבילמשמוצעים פתרונות מספר מתוארים  להלן

 .יישלחו בימים הקרובים קישוריםה .במוריםמקוונת 

 ומיזם פטל הפיזיקה למורי הארצי המרכז

 במחלקה קהילות מורי הפיזיקהצוות ו פטל מיזםצוות המרכז הארצי למורי הפיזיקה, צוות 

נערכים צוות ההדרכה בפיקוח על הוראת הפיזיקה, יחד עם  ,למדע ויצמן במכון המדעים להוראת

  ".בפיזיקה מקוון םלמתן סיוע למורים באמצעות "כיתות למידה מרחוק בפיזיקה" ו"חדר מורי

לעת המשבר הנוכחי, מכינים הינם קורסים ייעודיים שהצוותים מרחוק"  למידהה"כיתות 

משאבים  ,המיובאים מאתר המוריםרבים ם משאביכיתות אלו יכילו פטל.  תסביבבמתקיימים ו

ההצטרפות ל"כיתת הלימוד מרחוק"  מאגרי משאבים נוספים.וקישורים למגוון  בפטל, המצויים

 .על המערכתואינה מצריכה ידע מקדים  כל מורה פיזיקה המעוניין בכךפתוחה ל

 :"מרחוק למידהכיתות "

משאבים בנושאים נבחרים בתכנית הלימודים. בשלב ראשון בנושא כבידה, תה"פ, כוללות  .1

משימות גם  , קיבול והכנה לבגרות. המשאבים כולליםמגנטיתלקטרומגנטיות, השראה א

 .ועוד אינטראקטיביות לתלמידים המאפשרות קבלת משוב לצורך לימוד עצמי

 למורה לעקוב אחר התקדמות תלמידיו בהשלמת המשימות. מאפשרות .2

 לשיעור מקוון וסינכרוני בוידאו עם התלמידים. כוללות אפשרות .3

 :"בפיזיקהמקוון ם חדר מורי"

 להתייעץ, לקבל תמיכה והדרכהבו ניתן יהיה שוירטואלי מורי הפיזיקה מוזמנים לחדר מורים 

 .יםיפדגוגו יםהיבטים טכניב

כיתת הלמידה מרחוק של ותפעול  ההטכניים של הקמ נושאיםבסיוע יינתן טכני: בממד ה .1

 .אחרות סינכרוניות בית ספריותסביבות סיוע בתפעול כן ו ,בסביבת פטל

 תתם בתחומי התוכן השונים.יי: סיוע למורי פיזיקה לארגן משאבים לכפדגוג .2



 

את כל הפתרונות למורים באמצעות האתר אנו פונים לכל גורם המעוניין בכך לפנות אלינו, ואנו נציג 

  .שיוצעו

מורים ה כללפתחו את שעריהם להתגייסו ו ומלכ"רים פרטייםגורמים  מספרלבקשת הפיקוח 

 :אלו גופיםלהלן . לאור המצב תלמידיםהו

GOOL 

מלא בפיזיקה, כולל את כל החומר לבגרות, תיאוריה ותרגילים, וכולל גם פתרונות של בגרויות קורס 

 סרטוני מגוון רחב שלקיים אתר ב .החינוךמשרד  מאושר על ידימשנים קודמות. הקורס בפיזיקה 

 . ת תוכן ופתרון בעיות לדוגמאיהקני

ubeCYou  
 המיועד למורים ולתלמידים וכולל: אתר ניהול למידה

 מגוונים.בנושאים מצגות וחומרי למידה , א. שיעורים מוקלטים (במכניקה)

 ב. רצף משימות המאפשר מעקב של המורה אחר התקדמות התלמידים. 

  .שיעורים סינכרוניים לות קיימות שסביבהנגשה נוחה מהאתר לג. 

 תמיכה למורים בהיבטים טכניים ופדגוגים ע"י מנהלי האתר ואנשיהם.ד. 

 (מט"ח) וירטואליהתיכון ה

  מאגר חומרים עשיר בכל הנושאים של תוכנית הלימודים.הוירטואלי קיים בתיכון 

 

 

 במהרה.ימים שקטים ובריאים יותר ומקווים ששעת החירום תחלוף  ולנולים לכאנחנו מאח

 

 

 פרופ' ירון להבי ד"ר צביקה אריכא                                                                   

 המרכז הארצי למורי הפיזיקההפיקוח על הוראת הפיזיקה                                       

 

 

 


