
הכנס השנתי הארצי של מורי הפיזיקה

נתיבים לחקר
אולם הברווז, מכון דוידסון לחינוך מדעי

מכון ויצמן למדע, רחובות

יום שני ב' בטבת תשע"ו 
14 בדצמבר 2015

- הזמנה -

להרשמה לכנס, היכנסו לכתובת: https://goo.gl/V1cR0D או סירקו את הקוד: 

דמי השתתפות בכנס: 60 ₪ לנרשמים ומשלמים מראש

70 ₪ לנרשמים ביום הכנס

מועד אחרון להרשמה מוקדמת 10.12.2015

מינהלת�מל"מ
המרכז�הישראלי�לחינוך�מדעי-טכנולוגי

ע"ש�עמוס�דה-שליט

הפיקוח על הוראת הפיזיקה
המדעים להוראת� המחלקה�

הארצי המרכז 
למורי הפיזיקה

משרד�החינוך
המזכירות�הפדגוגית

הפיקוח�על�הוראת�הפיזיקה



תכנית היום

התכנסות, הרשמה וחלוקת תיקים, כיבוד קל8:30 - 9:00  

9:40-9:00

דברי פתיחה
ד"ר אסתר בגנו, ראשת המרכז הארצי היוצאת למורי הפיזיקה

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

פרופ' ישראל בר יוסף, יו"ר ועדת המקצוע בפיזיקה, דיקאן חינוך וסגן נשיא 
לפיתוח משאבים, מכון ויצמן למדע

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

10:30-9:45

מושב לרגל סיום תפקידה של ד"ר אסתר בגנו כראשת המרכז הארצי למורי הפיזיקה
מנחה, פרופ' עידית ירושלמי

מחקר ומעשה בהוראת הפיזיקה- הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? 
ד"ר אסתר בגנו, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

הפסקה וכיבוד קל10:45-10:30

מושבים מקבילים -  סבב ראשון12:00-10:45

מושבים מקבילים - סבב שני13:20-12:05

ארוחת צהרים, תצוגת ציוד לימודי 14:15-13:20

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

מנחה, פרופ' בת שבע אלון

15:45-14:45
הרצאה לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט

תעלומת האנטי-חומר החסר
פרופ' יוסי ניר, המחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה, מכון ויצמן למדע

16:30-15:45
שיחת מפמ"ר

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



מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות סבב ראשון 10:45 - 12:00
מספר 
שם המוסדשמות המרציםשמות ההרצאות/ סדנאותמושב

1
יובל לניר ⋅ חקר תנועה בעזרת טלפון חכם

אריק גולד
תיכון יובלים אור יהודה ותיכון אזורי ברנר, גבעת ברנר

אולפנת פלך, קריית עקרון וישיבת צביה קטיף, יד בנימין

2
⋅ מיני פרויקט – פל"א של חקר

⋅ פלא של פעילות
⋅ דוגמא לניסוי פל"א

צילה חורש 
עמאד חאג' יחיא

ננסי שלו

תיכון אלון, רמת השרון
תיכון עתיד, טייבה
עירוני ד', תל אביב

3
⋅ תכנית חלו"ם - חינוך למחקר ומצויינות

  מדעית )תכנית 6 שנתית- ז- י"ב(
ליעד לוי 

ברק אלפסי
טכניון ועירוני ג', חיפה
טכניון ועירוני ג', חיפה

4
⋅ חקר בפיזיקה בנושאים חשמל ואנרגיה

  לחטה"ב
⋅ תלמידים מציגים פעילויות חקר מהכיתה

אלה לוי 

איציק גוילי

הייטק-היי, חולון

תיכון שפירא, נתניה )תמר אריאל(

5
⋅ מאה שנה לתורת היחסות הכללית - 

  מעט אודות התורה, ועל השלכותיה על 
  הוראת הפיזיקה.

עדי רוזן 
 

אלינה קולטון

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע וחמד"ע 
מרכז שוורץ-רייסמן לחינוך מדעי 

קרית חינוך אורט, בנימינה

6
⋅ עבודות גמר בפיזיקה

  כנתיב מחקרי -תמונת מצב ודיון 
⋅ פיזיקה מחקרית

חזי יצחק

צביקה אריכא

תיכון לחינוך סביבתי, מדרשת שדה בוקר 
ואוניברסיטת בן גוריון 

משרד החינוך

 7   ⋅ Physics Meets Art - art of science  
      beauty in creation

        Mick Storr                                                                        CERN

מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות סבב שני 12:05 - 13:20
מספר 
שם המוסדשמות המרציםשמות ההרצאות/ סדנאותמושב

8
הפקולטה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע ומרכז שוורץ-בועז כץ⋅ חישוב נומרי של מסלול קפלרי

רייסמן לחינוך מדעי, מכון ויצמן, רחובות

9

⋅ תכנון וחקירת תנועה דו ממדית בעזרת 
  גליון אקסל

⋅ פיזיקה בתחנה המטאורולוגית - חט"ב

⋅ שילוב רב שנתי של פרויקטי חקר
  בהוראת המעבדה

 עידית גרומן

 אריק גלבוע
וחיים שמואלי

 אריאלה זגל
ואסף בר-יוסף

חמד"ע מרכז שוורץ-רייסמן לחינוך מדעי

10

⋅ חקר מנוע סטירלינג - כניסה לחקר דרך
  בנייה במו ידינו

⋅ מבעיה למחקר: בניית תכנית מחקר עם
   תלמידים 

⋅ מודל אחר"ת, בית המדרש 'נקודת 
  ארכימדס' להכשרת מורים חוקרים 

  בפיזיקה, ופיזיקה מחקרית

 טל פאר
ולילך איילי 

 שי חרזי
ואלון שפירו 

 עמוס כהן
ומשה רייך   

מרכז אחר"ת ובית המדרש 'נקודת ארכימדס'

⋅ "חובת מדעים" - חובה זה לא נורא 11
  )גישת מדע פעיל(

קרן לב
אבישי אמר

מכון דוידסון לחינוך מדעי

⋅ מ"חקר מודרך" ל"מחקר פתוח" – 12
  עקרונות, דוגמאות, מימוש

זאב קרקובר
דני שטייניץ

התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות, המרכז 
הישראלי למצוינות בחינוך

13
⋅ וויסות תהליכי למידה באמצעות למידה 

  מבוססת חקר
⋅ פיזיקה מחקרית

רחלה תורג'מן

צביקה אריכא

רשת אמי"ת

משרד החינוך

14   ⋅ Physics Meets Art - art of science 
      beauty in creation

      Mick Storr                                                                      CERN



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


