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 2020פברואר, 

   יצאה לדרך!  2020  בלונה פארקלתלמידי פיזיקה פעילות 

 מסמך למורה

 ! השלישיתאת היום החוויתי לתלמידי פיזיקה בלונה פארק בפעם  ועלאנו שמחים להמשיך במסורת ולהוציא לפ

 . 12.3,15.3,18.3,19.3: ימי שיא  4-ב תלמידים נרשמו לפעילות 5000מעל 

 (.  19.3, 12.3 בתאריכיםייתכן שישנם עוד מקומות פנויים )

חשוב  פעילות ליצירת יום משמעותי ופורה.למורים המבקשים לקחת חלק ב להעביר מידע חשובטרת מסמך זה היא מ

 שהמורים המביאים את תלמידיהם לפעילות זו, ינהגו בהתאם למפורט במסמך זה.

תחת הקטגוריות   כלל הפרטים הרלבנטים למורים היוצאים באתר המורים נפתחה לשונית לפעילות ובה: אתר מלווה

 :הבאות

 פעילות הכנה:  .1

אנו ממליצים חוויה לימודית מחד, ומהנה מאידך.  פעילות הכנה ליום זה כדי ליצור את לקייםמאוד חשוב  .א

 .)+עבודה בבית( לקראת יום זהלהקדיש לפחות שעתיים בכתה 

 הצגת סרטונים של המתקנים, חשיפת פעילות ההכנה ויצירת התלהבות בקרב התלמידים.  הפעילות כוללת

היו תלמידים שדיווחו שלא קיבלו כלל פעילות ההכנה או שזו נשלחה להם ביום  –מתגובות שקיבלנו בעבר 

תנו לכך את הזמן והמקום בכתה  –עצמו. זה גרם לתסכול רב ולהצלחה פחותה של הפעילות בקרבם. על כן 

 ובבית!

 

.  ( שבועיים לפני היציאהמהלך ה)מומלץ לבצע בחוברת הכנה ליום הפעילות בלונה פארק את ו באתר תמצא .ב

לכל מתקן קיימת קובי שוורצבורד והח"מ.  שופרה ביחס לשנה שעברה בסיועם של דני גלאובך,הפעילות 

 שאלות הבנה וחישוב עם נתונים של המתקנים השונים.  כוללתה  פעילות הכנה

 נדגיש כי כלל המנהלות, . 10:00-14:00בלונה פארק תל אביב, בין השעות יתקיימו הפעילות ימי מנהלות:  . ג

ספר ומול -הינם באחריות כל בית , הסדרים כספיים, הסעות, אישורי יציאה ואישורי צילומים אישורים, 

 . חברת עיר השעשועים

באתר מצורף )על התלמידים להצטייד בהם(. כרטיס הכניסה אינו כולל אוכל ושתיה חשוב להדגיש כי 

 לנוחותכם אישור ביטוח צד ג' של עיר השעשועים, רשיון עסק, ופורמט מוצע לאישורי הורים. 

 ביום הפעילות עצמו  .2

אינטראקטיבית בנושא המתקנים השונים, לצורך הפעילות   -ביום הפעילות עצמו תתקיים פעילות פיזיקלית  .א

 הפעילות עוברת שיפורים ביחס לשנה שעברה בהתאם למשובים שקיבלנו. מידים. תל 2-3יידרש טלפון חכם לכל 

 לקראת היום עצמו. תעודכן נוספים לגבי הפעילות הנ"ל פרטים  .ב

לדאוג שכלל התלמידים המגיעים ליום זה ישתתפו בפעילות )כדי לא ליצור מראית עין של תלמידים שבאו חשוב   . ג

מומלץ להצהיר מול התלמידים שהשתתפות בפעילות 'רק לעשות כיף' לעומת תלמידים שעושים גם פיזיקה(. 

פות של תני ההשתבסוף הפעילות יישלח למורים קובץ ובו נתותתוגמל )או שאי השתתפות תפחית ציון(. 

  התלמידים. 

 



 

 פעילות המשך לאחר יום הפעילות:

מטרת המשוב לתלמידים. נבקשכם לעודדם למלא אותו.  המיועד  לאחר הפעילות יישלח למורים קובץ משוב   .1

 היא לאפשר לנו להוסיף ולשפר את הפעילות משנה לשנה. תודה על שיתוף הפעולה!  

לאחר יום הפעילות עם התלמידים בכתה. למשל: התלמידים כותבים שאלות נוספת מומלץ לבצע פעילות  .2

 נוספות על המתקנים, ניתוח סרטון של מתקן בטרקר ועוד..

 תודה על שיתוף הפעולה! 

 , מוצלחמהנה ו ילותיום פע תבברכ

 

 מארגני הפעילות , בשם הפיקוח על הפיזיקה וצוות המורים מתן משכית

 matan.maskit@gmail.com 
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