
הזמנה לכנס השנתי הארצי ההיברידי של מורי הפיזיקה
יום ראשון, א‘ בטבת תשפ“ב, 5 בדצמבר 2021

הקדימו והירשמו כדי להבטיח את מקומכם במושבים
הכנס ללא עלות

הנרשמים עד יום ב' ה 29.11.21 יוכלו להזמין שובר מוזל לארוחת הצהרים למשתתפי הכנס
הכנס יתקיים בהתאם לכללי התו הירוק

לאתר הכנסלהרשמה

09:00-08:30

09:30-09:00

התכנסות וכיבוד קל

הפסקה / מושב ציוד לימודי וספרי לימוד14:45-13:40
למשתתפים פנים אל פנים: ארוחת צהריים במסעדת סן מרטין לנרשמים מראש!

הפסקה וכיבוד קל / מושב ציוד לימודי וספרי לימוד11:15-10:45

פרופ' ירון להבי, מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקה, מכון ויצמן למדע
פרופ‘ רון מילוא, דיקן לעינייני חינוך, מכון ויצמן למדע

ד“ר צביקה אריכא, מפמ“ר פיזיקה, ד“ר אורנה בלומברגר, במעמד מפמ“ר פיזיקה, משרד החינוך
פרופ‘ ישראל בר יוסף, יו“ר ועדת המקצוע בפיזיקה, מכון ויצמן למדע

ד“ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א‘ למדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

דברי פתיחה וברכות (היברידי - אודיטוריום סלע ובמקוון)

10:45-09:30
מנחה: פרופ‘ עידית ירושלמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
מושב פרס עמוס דה-שליט (היברידי - אודיטוריום סלע ובמקוון)

15:30-14:45
מנחה: פרופ‘ ירון להבי, מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקה, מכון ויצמן למדע

מושב לומד עצמאי (היברידי - אודיטוריום סלע ובמקוון)

פרופ‘ עדו רול, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

טכנולוגיה משמעותית:
סביבות שעוזרות לתלמידים להיות לומדים עצמאיים במדעים

שיתוף: מיהו הלומד העצמאי בכיתת הפיזיקה, ומה תפקידנו, המורים, ביחס אליו?

טקס הענקת פרס עמוס דה-שליט למורה מצטיינת

פרופ‘ בועז כץ, המחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה, מכון ויצמן למדע

הרצאה לזכרו של פרופ‘ עמוס דה-שליט
אנחנו לא יודעים איך סופרנובות מתפוצצות

מושבים מקבילים - סבב ראשון12:30-11:15

מושבים מקבילים - סבב שני13:40-12:40

שיחת מפמ“ר (היברידי - אודיטוריום סלע ובמקוון)16:30-15:30
ד“ר צביקה אריכא, מפמ“ר פיזיקה, ד“ר אורנה בלומברגר, במעמד מפמ“ר פיזיקה, משרד החינוך

פנים אל פנים (מיקום יישלח בהמשך)

מקוון
מדען ברשת - שיחה עם מדען בכיתה

אורית דונסקי

המרדף אחרי ההבזק הירוק-
לראות את הייחוד גם בשגרה

פרופ‘ חזי יצחק

פיתוח האישיות באמצעות לימודי פיזיקה
ענת ניז‘נסקי

למידה משחקית = למידה משמעותית.
משחק מיני-כספות שניתן לערוך הן בכיתה

והן בזום
דודי שני

אתר VOD מדעי - מאגר של סרטוני מדע
ופעילויות נלוות

מורן רווה רש

IL הקורסים הדיגיטליים של קמפוס
עמית יוסוביץ‘,

קובי שוורצבורד, איריס פלד

חשמל בסביבה - מיניקורס לכיתה ט‘ בחשמל
ד“ר חיים אדרי

6

4

789

פנים אל פנים (מיקום יישלח בהמשך)

בניית רמקולים
חנוך בר-ניצן ושיר ישראלי

שימור אנרגיה - בלי אנרגיה!
תום ישראלי

סדנה במדע חישובי
ד“ר גבריאלה דורפמן פורמן

גרפיזיקה - על פיזיקה
בגרפיטי של תלמידותיי

דודו שרייבר

דוד אלברט והמלפפון
החמוץ - הדגמות מדע

ד“ר רונן מיר

עקרונות פיזיקליים ביישומים
הלכתיים טכנולוגיים -

תכנון ’פיקוד שבת‘ למעלית
על מודל

ד“ר רחלה תורג‘מן

הרב שי סימינובסקי

אנימציה בהוראה -
רוורס על תרשים עקבות

יאיר קרין

101112131415

מקוון

אמינות של מודלים
ד“ר עמית קני

מאזנים במקום סרגל
גלינה פודאלוב

גיאוגברה - שאלות דינמיות ולא רק ביישומונים
עבדל מאלק מסלחה

מדידות עם כדורי ג‘אגלינג
אלכס לוין

אתר VOD מדעי - מאגר של סרטוני מדע
ופעילויות נלוות

מורן רווה רש

ממצאי מחקר לגבי קשר בין  רמת החשיבה
הקוגניטיבית לבין הבנת גרפים בקינמטיקה

יהונתן וייט

16171819

סדנת מבוא לרובופיסיקה
ד“ר גדעון קפלן ועופר דנינו

1235

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

אגף מדעים
הפיקוח על הוראת הפיזיקה

צ

רחוב הנשיא הראשון

ם בגין
דרך מנח

אביב
תל 

אביב
תל 

למרכז רחובות

בניין המנהלה 
ע"ש סטון

שער דרומי
בית ויצמן

חניה

חניה

מכון דוידסון 
לחינוך מדעי

שער מכון 
דוידסון

שדרת מרכוס זיו

השער הישן

שער ראשי

רחוב הרצל

מרכז כנסים 
ע“ש לופאטי

ומרכז 
המבקרים

מתחם מושבים מקבילים -
המחלקה להוראת המדעים 

סן - מרטין

שער לרכבת

אודיטוריום סלע

מדע חישובי - היכרות עם 
Jupiter חוברת עבודה

ד“ר דריה דוברובין
ושלמה רוזנפלד

אנרגיה כמושג חוצה תחומים- 
הוראת אנרגיה בגישה ניסויית

ד“ר אבי מרזל,
איילת שטראוס, 

נעמה נויבאוור

ללמוד מעגלי זרם בידיים-
מהבית

בן סלמון

סקירה קצרה על פעילות
פיזמ“ח בחמד“ע

ד“ר ראובן שפיטלניק

הפיזיקה של המוזיקה
עמר ליכטנשטיין

אירוע הערכה מעבדתי
אריק גלבוע

https://stwww1.weizmann.ac.il/phys-conf-21/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOQcKgAXEKdGq24PukuDQFbnwNPlfEvdCJaG4A9HotI4Y8NQ/viewform

