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 ב בפיזיקה"יום עיון לתלמידי יהזמנה ל

 לכיתה  CERNמ החלקיקים מאיץ את מביאים
 

ליום עיון תלמידיכם  אתומזמין אתכם הפיקוח על הוראת הפיזיקה 
העוסק בפיזיקת חלקיקים ובמרכז לחקר פיזיקת וחווייתי ייחודי 

 ./422142401' שיתקיים ביום ג CERNחלקיקים 
 

פיזיקת לביום העיון התלמידים יחשפו למודל הסטנדרטי ו
 .ות חווייתיות והרצאות תוכן בנושא זהיעברו סדנא, חלקיקיםה
 

בחזית המחקר  הם יוכלו לשמוע ולהרחיב את הידע שלהם בנושאים הנמצאים
 .הנעשה כיום בפיזיקה

 

 תכנית יום העיון
 .(יבוד קל ושתייה חמה וקרהכ) רישום והתארגנות, הגעה 00:00 – 03:90

 
 סיפורו של מאיץ החלקיקים – "מאיצים את הפיזיקה" – פתיחה והרצאת מבוא  00:01 – 00:00

 .קובי שוורצבורד – CERNב 
 

 הפסקה קצרה 00:90 – 00:01
 

 .בניית גלאי חלקיקים, משחק בלשי לגילוי המודל הסטנדרטי, ו מודלמה  - תסדנא חווייתי 09:00 – 00:90
 

 צהריים קלהארוחת   09:31 – 09:00
 

ד מגילוי חלקיק ההיגס וע -" ?אנו מחפשים היום בפיזיקהמה " – הרצאה 01:00 – 09:31
 .תעלומת האנטי חומר והחומר האפל

  

 מיקום
 .2קומה , לוקייאודיטוריום , בניין לוקיי ,חיפה, 30דרך צרפת : כתובת -מרכז חינוך ליאו באק 

 

 הערות

  שיגיע עם התלמידים מורה מלווה לעל כל בית ספר לדאוג. 

  את  תהמאשרתקבלו הודעת מייל  ,(הקישור כאן למטה)הרישום המקוון מילוי טופס לאחר

לטובת רישום ושליחת משימת מבוא )קובץ למילוי פרטי התלמידים המגיעים הגעתכם וכן 

 .(ומשימת סיכום

 התלמידים יקבלו משימת מבוא מקוונת קצרה כהכנה, במסגרת יום העיון וההשתתפות בו ,

ביצוע  אתהפיקוח על הפיזיקה מאשר . יום העיוןיבצעו סדנאות ויקבלו משימה לביצוע לאחר 

  .00% -ההערכה החלופית ל מהציון של התלמידים במסגרת להיות לחלקמשימות אלו 



 

 irispelled@gmail.com: איריס פלד במייללשאלות ובירורים ניתן ליצור קשר עם 

 לא יכנסו ) מחייב הרשמה מראשאך , הוא ללא עלות וכולל ארוחות כמפורט לעיל יום העיון

 (.אישור להגעהבמייל תלמידים ללא מורים שנרשמו מראש וקיבלו 

 פרטי . בת התלמידים בהתאם לכמות התלמידיםלטו( ללא תשלום)אפשרות לקבל הסעה  יש

 .הגעהויאושרו ל שיירשמולמורים  במייל יועברו( מקום ושעה)ההסעה 

 .קישור לטופס רישום –יש למלא את הפרטים בטופס המקוון הבא  ליום העיוןעל מנת להירשם 
 
 

 ./112142401 -ניתן להירשם עד ל
 

 .אישור הרישום יתבצע על בסיס מקום פנוי. מספר המקומות ליום זה מוגבל –שימו לב 
 

 !לחוות ולהנות, להגיע, מוזמנים להירשם
 
 
 

 מדריך בפיקוח על הפיזיקה  -ר פיזיקה               קובי שוורצבורד "מפמ –ר צביקה אריכא "ד
 

 ר פיזיקה"במעמד מפמ -ר אורנה בלומברגר"ד

https://forms.gle/nUUQ1TvShZNqKJk37

