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מורים ובאי כנס יקרים,
כמדי שנה אנחנו ממשיכים את מסורת הכנסים של מורי הפיזיקה .דומה
שהשנה ,יותר מתמיד ,הערכים הרציונליים שעליהם מושתת המקצוע שלנו
נותנים משנה תוקף לרעיון של "המדע כנר באפלה" שטבע האסטרונום
המפורסם קארל סאגאן בספרו "בעולם רדוף שדים" .ערכי השוויון בין אנשי
מדע ,השקיפות המדעית והביקורתיות המדעית הם שיכלו להביא לכך
שבפרס נובל בפיזיקה ( )9191זכו במשותף מחמד עבד א-סלאם הפקיסטני
לצד סטיבן וינברג ושלדון לי גלאשו מארה"ב.
ערכים אלו עומדים גם ביסוד הנושא של הכנס השנה" :נתיבים לחקר",
המתקיים מתוך שיתוף פעולה הדוק בין הפיקוח על הוראת הפיזיקה לבין
המרכז הארצי למורי הפיזיקה.
במסגרת סדנאות שתיערכנה בכנס ישתפו אותנו מורים שונים בהיבטים
שונים של פעילויות חקר שהם מבצעים עם תלמידיהם ובתובנות שרכשו
במהלך ביצוע פעילויות אלו .
במהלך הכנס נשמע גם את הרצאתה של ד"ר אסתר בגנו "מחקר ומעשה
בהוראת הפיזיקה  -הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?" .זו גם הזדמנות
לשאת דברי פרידה ולהודות לאסתר המסיימת את תפקידה בראש מרכז
המורים ,תפקיד שמילאה מיום הקמתו.
כבכל שנה נקיים הרצאה לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט .השנה נשמע
את הרצאתו של פרופ' יוסי ניר שידבר על תעלומת האנטי-חומר החסר.
לאחר ההרצאה נעניק את פרס דה-שליט למורה המצטיין ,ברכות לזוכה.
השנה תתקיימנה שתי הרצאות מפמ"ר .הרצאה אחת תתקיים כחלק
מהסדנאות המקבילות ותעסוק בנושא" :פרויקט בפיזיקה מחקרית -
היבטים של חלום ואתגריו" .ההרצאה השנייה תתקיים ,כבכל שנה ,בסיום
הכנס ותעסוק בהיבטים ובשינויים המהותיים של תכנית הלימודים בפיזיקה
בחטיבה העליונה.
אנו מקווים שהכנס יהיה מעניין ,מהנה ויעשיר את המורים המלמדים פיזיקה.
בימי חנוכה אלה נקווה לזכות ב"מעט מן האור הדוחה הרבה מן החושך".

ד"ר ירון להבי
ד"ר צביקה אריכא
מפקח מרכז על הוראת הפיזיקה מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקה
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עריכה :מרינה ארמיאץ ,יוכבד ברסטל
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ועדת הכנס
פרופ' בת שבע אלון

המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע

ד"ר ירון להבי

ראש המרכז הארצי למורי הפיזיקה

ד"ר צבי אריכא

מפמ"ר פיזיקה ,משרד החינוך

יוכבד ברסטל

המרכז הארצי למורי הפיזיקה

ד"ר חוסאם דיאב

מפקח על הוראת המדעים במגזר הערבי

אירינה ויסמן

משרד החינוך ,הפיקוח על הוראת הפיזיקה,
המרכז הארצי למורי הפיזיקה

פרופ' עידית ירושלמי

המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע

מיכאל סבין

משרד החינוך ,הפיקוח על הוראת הפיזיקה,
המרכז הארצי למורי הפיזיקה

פרופ' משנה שולמית

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון -

קפון

מכון טכנולוגי לישראל
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תכנית הכנס
9:00 - 8:30

התכנסות ,הרשמה וחלוקת תיקים ,כיבוד קל

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

 10:45- 10:30הפסקה וכיבוד קל
 12:00- 10:45מושבים מקבילים  -סבב ראשון
 13:20- 12:05מושבים מקבילים  -סבב שני
 14:15- 13:20ארוחת צהרים ,תצוגת ציוד לימודי
 14:45- 14:15טקס הענקת פרס עמוס דה-שליט למורה מצטיין
מנחה ,פרופ' בת שבע אלון
 15:45- 14:45הרצאה לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט
תעלומת האנטי-חומר החסר
פרופ' יוסי ניר ,המחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה,
מכון ויצמן למדע
שיחת מפמ"ר
16:30- 15:45
ד"ר צביקה אריכא ,מפמ"ר פיזיקה ,משרד החינוך
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מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות סבב ראשון
00:11 -01:25
מספר
מושב

שמות ההרצאות /סדנאות

.1



.2



חקר תנועה בעזרת טלפון חכם
יובל לניר ,תיכון יובלים אור יהודה ותיכון אזורי ברנר ,גבעת ברנר
אריק גולד ,אולפנת פלך ,קריית עקרון וישיבת צביה קטיף ,יד
בנימין
מיני פרויקט – פל"א של חקר
צילה חורש ,תיכון אלון ,רמת השרון
פלא של פעילות
עמאד חאג' יחיא ,תיכון עתיד ,טייבה
דוגמא לניסוי פל"א
ננסי שלו ,עירוני ד' ,תל אביב
תכנית חלו"ם -חינוך למחקר ומצוינות מדעית(תכנית 6
שנתית -ז -י"ב)
ליעד לוי וברק אלפסי ,טכניון ועירוני ג'  ,חיפה
חקר בפיזיקה בנושאים חשמל ואנרגיה לחטה"ב
אלה לוי ,הייטק-היי ,חולון
תלמידים מציגים פעילויות חקר מהכיתה
איציק גוילי ,תיכון שפירא ,נתניה (תמר אריאל)
מאה שנה לתורת היחסות הכללית  -מעט אודות התורה ,ועל
השלכותיה על הוראת הפיזיקה.
עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע וחמד"ע
מרכז שוורץ-רייסמן לחינוך מדעי
אלינה קולטון ,קרית חינוך אורט ,בנימינה
עבודות גמר בפיזיקה כנתיב מחקרי -תמונת מצב ודיון
חזי יצחק ,תיכון לחינוך סביבתי ,אוניברסיטת בן גוריון
פיזיקה מחקרית
צביקה אריכא ,משרד החינוך
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מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות סבב שני
00:01 -00:15
מספר
מושב

שמות ההרצאות /סדנאות

.8



.9



חישוב נומרי של מסלול קפלרי
בועז כץ ,הפקולטה לפיזיקה ,מכון ויצמן למדע ומרכז שוורץ-
רייסמן לחינוך מדעי ,מכון ויצמן ,רחובות
תכנון וחקירת תנועה דו ממדית בעזרת גליון אקסל
עידית גרומן ,חמד"ע ,מרכז שוורץ-רייסמן לחינוך מדעי
פיזיקה בתחנה המטאורולוגית  -חט"ב
אריק גלבוע וחיים שמואלי ,חמד"ע ,מרכז שוורץ-רייסמן לחינוך
מדעי
שילוב רב שנתי של פרויקטי חקר בהוראת המעבדה
אריאלה זגל ואסף בר-יוסף ,חמד"ע ,מרכז שוורץ-רייסמן לחינוך
מדעי
חקר מנוע סטירלינג  -כניסה לחקר דרך בנייה במו ידינו
טל פאר ולילך איילי ,מרכז אחר"ת ובית המדרש 'נקודת
ארכימדס' וביה"ס אנה פרנק בסאסא
מבעיה למחקר :בניית תכנית מחקר עם תלמידים
שי חרזי ,מרכז אחר"ת ,בית המדרש 'נקודת ארכימדס' ובית ספר
מנור כברי
אלון שפירו ,מרכז אחר"ת ובית המדרש 'נקודת ארכימדס'
מודל אחר"ת ,בית המדרש 'נקודת ארכימדס' להכשרת מורים
חוקרים בפיזיקה ,ופיזיקה מחקרית
עמוס כהן ומשה רייך ,מרכז אחר"ת ובית המדרש 'נקודת
ארכימדס'
"חובת מדעים"  -חובה זה לא נורא (גישת מדע פעיל)
קרן לב ואבישי אמר ,מכון דוידסון לחינוך מדעי
מ"חקר מודרך" ל"מחקר פתוח" – עקרונות ,דוגמאות ,מימוש
זאב קרקובר ודני שטייניץ ,התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות,
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
ויסות תהליכי למידה באמצעות למידה מבוססת חקר
רחלה תורג'מן ,רשת אמי"ת
פיזיקה מחקרית
צביקה אריכא ,משרד החינוך
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תעלומת האנטי-חומר החסר
יוסי ניר
המחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה ,מכון ויצמן למדע
בהיות היקום צעיר מטריליונית השניה ,היו בו כמויות שוות של חומר ואנטי-
חומר .ביקום הנוכחי ,החומר שרד והאנטי-חומר נעלם .מדוע נעלם האנטי-
חומר? מדוע שרד חומר המספיק לטריליון גלקסיות? שאלות אלה עומדות
במפגש של קוסמולוגיה ותורת החלקיקים .הניסיון לענות עליהן הוא סיפור
מרתק על פיסיקה ועל פיסיקאים.
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"חובת מדעים"  -חובה זה לא נורא (גישת מדע פעיל(
קרן לב ואבישי אמר
keren.lev@weizmann.ac.il
מכון דוידסון לחינוך מדעי
הקדמה
על פי משרד החינוך ,תלמידי חטיבה עליונה (כיתות י') שלא לומדים במגמות
מדעיות מחויבים להיחשף לתכנים מדעיים במהלך השנה ( 3ש"ש במהלך כ 25-
שבועות הלימוד) כדי להיות זכאים לבגרות מלאה.
“יש ללמוד לפחות מקצוע אחד מתוך אשכול המדעים בהיקף של  3שעות
שבועיות במשך שנה אחת ,ללא קשר למקצוע שיבחר התלמיד להרחיב .לעניין
זה ייחשבו חמשת המקצועות האלה :מבוא לביולוגיה ,מבוא לכימיה ,מבוא
לפיזיקה ,מוט"ב ומדעי הטכנולוגיה".
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEF41F1D-F8DD4CE2-A50A-9D1D724E0FB8/197615/7122.pdf
משרד החינוך אינו מחייב את בית הספר בתכנים מדעיים אלו או אחרים
ומשאיר למורים "יד חופשית" .בפועל בתי הספר מציעים תכנים אקראיים
המפוצלים בין מורי המגמות המדעיות על בסיס פניות.
בכיתות י' לומדים היום עשרות אלפי תלמידים שאינם בוחרים במגמה מדעית
ומכאן ברור כי הפוטנציאל והדרישה לתכנית מובנת יכול להיות בהיקפים
גדולים .היוזמה של בתי ספר לפתח תכנים מדעיים מעניינים נובעת הן מהצורך
לתת מענה לתלמידים במגמות לא מדעיות בבית הספר והן מהרצון להעלות את
היוקרה ויחסי הציבור של בית הספר בפני ההורים והקהילה.
העברת התכנים המדעיים נעשית ,במקרים רבים ,ללא היערכות מספקת ,ללא
רציונל וללא הנחיה מתאימה ובהעדר תכניות לימוד וחומרי למידה מתאימים.
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מכון דוידסון שואף להפעיל תכנית מדע פעיל על ידי מורי הפיזיקה של בתי
הספר.

התכנית
תכנית מדע פעיל פותחה לפני  11שנים במכון דוידסון לחינוך מדעי .התכנית
מונה כ 40 -קבוצות ברחבי הארץ וצברה ניסיון רב עם אוכלוסיות מוחלשות.
בארבע השנים האחרונות פותח מסלול לתלמידים מצטיינים .יתרה מכך ,לאורך
השנים משולבת תכנית הערכה המתמקדת בפרמטרים שונים ביחס לתכנים
ושינויים שנעשים בכדי לוודא שהפעילויות שנבחרו עונות ומקדמות את מטרות
התכנית .בנוסף ,נערך מחקר (על ידי ד"ר ארנה פאליק) שממצאיו מוכיחים
שהערך המוסף של תכנית "מדע פעיל" הוא העלאת המוטיבציה והסקרנות של
בני הנוער בלמידת תכנים מדעיים וקישורם לחיי היום יום.
שותפים אפשריים לתוכנית ,העונה על צורך לאומי ,הם משרד החינוך  -האגף
למדע וטכנולוגיה ,מערכות חינוך העירוניות או בתי ספר המעוניינים בלמידה
משמעותית שמעודדת ומטפחת ענין וסקרנות בלימודי מדעים הרלוונטיים
לחיים במאה ה – .21
תוכנית מדע פעיל –תיועד לתלמידי כיתות י' שאינם לומדים במגמות מדעיות.
התכנית נועדה לעורר מוטיבציה ללמידה ולהעמקה בנושאים מדעים ובו בעת
לתת מענה לצרכים בית ספרים בעקבות החלטת משרד החינוך.
התוכנית כוללת תכנים מעניינים ובלתי שגרתיים ,הכשרת צוות הוראה מקצועי
ברמה גבוהה וליווי אקדמי ,שפותחים בפני התלמידים הזדמנות להתנסות
במדע מאתגר .הלמידה נעשית תוך רכישת מיומנויות חקר ,חשיבה ועבודת
כפיים ,יחד עם חווית עבודה וחשיבה בצוות ומתן מקום לייחודיות האישית של
המשתתפים.
הרציונל – גישת המדע הפעיל מוכרת בעשייה החינוכית כHands on "-
 ,"Activityכלומר פעילות שבה הלימוד של מושג או עיקרון מדעי מלווה
בהמחשה חיה באמצעות פעילויות מעבדה וניסויים מעשיים .במפ”צ משמעות
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המושג רחבה יותר :המדע והטכנולוגיה משמשים ככלי חינוכי-חברתי כדי
להעצים כל תלמיד ,לפתח ולחזק אצלו את הביטחון והמסוגלות האישית ,לפתח
בו יכולות חשיבה רציונלית ולסייע לו לרכוש מיומנויות מגוונות כגון עבודת
צוות ,תקשורת ,חקירה ,למידה וחשיבה ביקורתית.

מטרות התוכנית
 .1יצירת קבוצת מורים מצוינים ונלהבים שילמדו את תלמידי י' שלא
לומדים מגמות מדעים.
 .2שיפור עמדות כלפי מדע ולימודי מדע ,עידוד סקרנות ועניין בתכנים
מדעיים.
 .3חשיפת תלמידים ללמידה ולחשיבה המדעית באמצעות התנסות מעשית
פעילה ומאתגרת.
 .4פיתוח יכולות חשיבה מסדר גבוה ,הבנויות על שלבים מּובְ נִ ים של
חשיבה מדעית ,כגון בחינת הנחות יסוד ,עובדות ,מסקנות ,הסבר וסיבה
ותוצאה .כל אלה נעשים דרך התנסות ובניית תוצרים ממשיים מגוונים
המעניקים לתלמידים משוב מיידי להישגיהם.
 .5הבנייה והעמקה של ידע מדעי בקרב התלמידים על ידי תיווך מובנה בין
תכני המפגשים לנושאים שנלמדו בחטיבת הביניים.
 .6טיפוח מיומנויות וידע של התלמידים באמצעות נושאים מאתגרים
שנגזרים מתכנים לימודיים שנלמדו בחטיבת הביניים ומקישור
הנושאים שעולים במהלך הלמידה לחיי היום יום שלהם.
 .7פיתוח יכולות חברתיות באמצעות עבודת צוות המבוססת על חוויות
למידה משותפת.
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תיאור התוכנית
תוכנית מפ”צ עוסקת בנושאים רב-תחומים הקשורים למדע וטכנולוגיה
המוכרים לתלמידים ולתלמידות בחיי היומיום שלהם ,כגון אנרגיה ,חשמל,
כוחות ועוד.
הלימוד מתקיים בקבוצה של עד  20משתתפים ,בהנחיית שני מדריכים/מורים
מקצועיים מתחומי מדעי הטבע וההנדסה .המדריכים/מורים ,מוכשרים ברוח
הגישה החינוכית-מדעית של התוכנית ,מקבלים ליווי ותמיכה מסגל מכון
דוידסון לחינוך מדעי.
המפגשים מתקיימים אחת לשבוע במשך שלוש שעות אקדמיות .הפעילות
מורכבת מחלק תיאורטי קצר המשלב דיון והמחשה ,וחלק מעשי שבו
התלמידים בונים מוצר או דגם הממחישים את העיקרון המדעי או הטכנולוגי.
בכל מפגש מושם דגש על החיבור בין הנושא המדעי לחיי היומיום של הנערים
והנערות – "קישור לחיים".
בחלקה האחרון של התוכנית יתנסו התלמידים בפרויקט אישי שנועד לסכם את
הידע והמיומנויות שרכשו במהלך השנה .התלמידים יתכננו דגם או מוצר ,יבנו,
ישפרו ויעצבו אותו .הפרויקטים יוצגו בטקס סיום שבסופו תוענק למשתתפים
תעודה ממכון דוידסון לחינוך מדעי ,הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.

הפעילות בכנס:
בכנס נקיים פעילות בתחום האופטיקה שקשורה לחנוכה.
המטרה  -הפעילות ממחישה היטב את עקרון ההחזרה ויכולה לשמש כפעילות
פתיחה או סיכום של הנושא.
אופן ההפעלה  -הכיתה תחולק לשבע קבוצות שכל אחת מהן תצטרך להדליק נר
(מנורת לד) וזאת על ידי פגיעה של קרן לייזר בנגד רגיש לאור.
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ייחוד הפעילות בכך שיש להעביר את קרן הלייזר דרך מספר מראות (ככל
שמעבירים דרך יותר מראות הניקוד גבוה יותר)

הפעלת המשתתפים
התנסות בפעילות כתלמידים ,ניתוח משותף של תוצרים של תלמידים ,דיון
באתגרים שהפעילות מזמנת ,הכרות עם פדגוגיה שונה מפדגוגיה פורמאלית
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חישוב נומרי של מסלול קפלרי
בועז כץ
boaz.katz@weizmann.ac.il
מכון וייצמן למדע ומרכז שוורץ רייסמן
מטרות הפעילות


-חשיפה לחישובים נומריים



-חישוב נומרי של מסלול כוכב לכת סביב השמש



-הכרת כלי נומרי חינמי הנגיש באינטרנט(סיילב)

מהלך הפעילות
תוכנת סיילב ושימוש בסיסי בה יוצג למורים
המורים יקבלו תוכנה לא גמורה של חישוב המסלול ויצתרכו להשלים אותה
בעצמם
המורים יריצו את התוכנה עם נתוני התחלה שונים ויבדקו קשרים אנליטיים
כמו הקשר בין זמן המחזור לגודל האליפסה
מרכיבי חקר מודגשים:


שימוש במחשב לחישוב נומרי.



חקר קצר של קשרים בין תכונות מסלול קפלרי.

פרקטיקה:
לשם ביצוע הפעילות בכיתה נחוץ מחשב לכל זוג תלמידים .התלמידים צריכים
להכיר את חוק הגרוויטציה האוניברסלי ואת חוקי המכניקה .מומלץ כסיכום
לפרק המכניקה .זמן מוערך  -כשלוש שעות פרונטליות.
הפעלת המשתתפים
התנסות בפעילות כתלמידים
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פלא של פעילות
עמאד חאג-יחיא
amadh@alumni.technion.ac.il
תיכון עתיד ,טייבה
ניסוי חישובי :פתרון נומרי של משוואות התנועה של גוף הנופל כלפי מרכז
כוכב-לכת על-ידי שימוש בקירוב טיילור מסדר שני באמצעות אקסל .הפעילות
כולל מיומנויות החקר הבאות :תצפית ,שאלת שאלות ,ניסוח שאלת חקר,
העלאת השערה ,תכנון וביצוע הדמיה ,עיבוד ממצאים ,ניבויים ורפלקציה.
חומרי העזר לביצוע הפעילות :מחשב המותקנת בו תוכנת אופיס.
מקום ברצף ההוראה :כסיכום לפרק הגרביטציה.
ידע קודם :נוסחאות של תנועה שוות תאוצה ,חוק שני של ניוטון ,חוק
הגרביטציה ,ידע בסיסי באקסל ,סרטוט גרפים.
משך הפעילות (כפעילות חקר פתוח) :כ 8 -שעות בכיתה ועוד כשעתיים לכתיבת
דו"ח מסכם בבית.
ניתן להשתמש בקירוב נומרי כפעילות מעבדה בגישת החקר כדי לטפל בתנועה
עם תאוצה משתנה .בפעילות התלמיד מתנסה במיומנויות חקר רבות.
הפעלת המשתתפים
דיון באתגרים שהפעילות מזמנת ,הצגת פעילות שהתנסו בה התלמידים
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עבודות גמר בפיזיקה כנתיב מחקרי -תמונת מצב ודיון
חזי יצחק
yiyeh@bgu.ac.il
תיכון לחינוך סביבתי ,אוניברסיטת בן גוריון
עבודת הגמר בפיזיקה היא עבודה מחקרית –מדעית ,אותה מכין תלמיד
המבקש להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו בתחום מדעי זה ולהתנסות בתהליכי
המחקר האופייניים לו  -אם בעבודה ניסויית ,או בניתוח תיאורטי מעמיק של
סוגיה פיזיקלית .הכנת העבודה מאפשרת לתלמידים ביצוע מחקר ,תוך קיום
קשר וזיקה למחקר המדעי האקדמי המתקדם וקשר בלתי אמצעי עם חוקר
ו/או צוות חוקרים ,הכרת דרכי עבודתם והתוודעות אל העולם המדעי-מחקרי
והליכי העבודה ושיטות המחקר המקובלים בו .עבודת הגמר היא עבודה עצמית
אותה מכין התלמיד בהנחייתו היחידנית של מנחה חוקר ,מומחה לנושא
ולתחום בו התלמיד מבקש לעסוק .תהליך הכנת עבודות הגמר והערכתן הוא
בפיקוח משרד החינוך משלב הגשת ההצעות ואישורן ועד שלב הבדיקה וכן
בתיקצובו .יובאו מספר דוגמאות של עבודות גמר שנעשו בשנה האחרונה .
בחלק הראשון יובאו נתונים סטטיסטיים על מספר עבודות הגמר שהוגשו
בשלוש השנים האחרונות ועל ממוצע הציונים וכן על מרכזי חקר שבהם
מתבצעות עבודות גמר רבות על פי תפיסות שונות .תתבצע סקירה על מספר
תחרויות של עבודות גמר שמתקיימות מידי שנה בארץ .
בחלק השני יתקיים דיון בנושא של מקומה של עבודת הגמר בפיזיקה כנתיב
מחקרי בלימודי הפיזיקה בתיכון במסגרת התוכנית של למידה משמעותית של
משרד החינוך .כמו כן ,נדון במקומו של מורה הפיזיקה בעבודת הגמר ובהצעות
לשיפור המצב הקיים ולהרחבת מספר התלמידים שבוחרים בנתיב זה .בדיון
ישתתפו ד"ר עמוס כהן ממרכז אחר"ת בגליל המערבי ,ד"ר אורני מרבאום
סלנט ממכון דוידסון לחינוך מדעי ,ד"ר אמנון יוסף מרכז אילן רמון
באוניברסיטת בן גוריון.
הפעלת המשתתפים:
ניתוח משותף של תוצרים של תלמידים ,דיון באתגרים שהפעילות מזמנת
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תכנון וחקירת תנועה דו ממדית בעזרת גליון אקסל
עידית גרומן
idithgruman@gmail.com
חמד"ע
 .1פעילות אקסל ,בקינמטיקה דו ממדית ,בה המשתמש קובע מקום התחלתי
בשני צירים ,שני רכיבי מהירות התחלתית ,שני רכיבי תאוצה (קבועים),
קפיצה בזמן  dt.התוכנה מחשבת ומציגה את מסלול התנועה של הגוף.
כאופציה התוכנה מציגה את רכיבי המהירות ,גודל המהירות וכיוון
המהירות במהלך התנועה.
 .2מקבלים גליון אקסל עם תבנית  templateמינימלית מוכנה מראש.
משלימים ביחד את הגיליון .משחזרים מסלולים "ידועים" כגון :תנועה
קצובה באחד הצירים ,זריקה אופקית...ובכך בודקים שהגיליון "עובד".
לאחר מכן חוקרים סוגיות שונות בעזרת הגיליון :מה התנאי לקבל מסלול
עקום? איך משפיעה בחירת  dtעל צורת המסלול? וכו...כיד הדמיון.
 .3אפשר לשאול שאלת חקר ולאחר מכן לבדוק את התוצאה בעזרת הגיליון.
אפשר להוסיף גוף שני ולבדוק תנאים להתנגשות.
 .4נדרש מחשב לתלמיד עם אקסל מותקן .הנושא מתאים לסיכום פרק
קינמטיקה בכיתה י' או פעילות פתיחה בכיתה י"א .משך הזמן תלוי בידע
קודם של התלמידים באקסל ובתחכום השימוש בגיליון .גמיש מאוד.
 .5תובנות (כיתה י') :רוב התלמידים מצליחים להשלים את בניית הגיליון
בזמן סביר ,חלק גדול מהתלמידים מתקשים לנבא איזה גרף יקבלו עבור
פרמטרים שקבעו מראש .ישנם מסלולים מסויימים (תנועה מואצת בקו
ישר לא מקביל לאחד הצירים )...שהתלמידים מתקשים לקבל.
הפעלת המשתתפים:
התנסות בפעילות כתלמידים ,דיון באתגרים שהפעילות מזמנת

הכנס השנתי הארצי של מורי הפיזיקה ,תשע"ו

19

תכנית חלו"ם  -חינוך למחקר ומצויינות מדעית
(תכנית  6שנתית  -ז'-יב')
ליעד לוי  ,ברק אלפסי
evi.liad@gmail.com
טכניון ועירוני ג' ' חיפה
בסדנא (שאורכה שעתיים) נראה כיצד אנו מסבים את כל תכנית הלימודים
בפיסיקה טרנספורמציה בה כל החוקים מתגלים אך ורק ע"י ניסוי שמקדים
את התיאוריה .נסביר את העקרונות הפדגוגיים וניתן דוגמאות מעשיות בשעה
הראשונה .בשעה השניה יתנסו המורים (כתלמידים) בשיעור הבנוי לאור
עקרונות אלו בנושא תנע.
הפעלת המשתתפים:
דיון באתגרים שהפעילות מזמנת
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פרויקטים מבוססי בניה
טל פאר ולילך איילי
lilach.ayali.1@gmail.com; peertal@gmail.com
מרכז אחר"ת ,בית המדרש 'נקודת ארכימדס' ובית ספר אנה פרנק בסאסא
במושב זה נציג גישה נוספת להנחיית פרויקטים מבוססי חקר בפיזיקה .הדגש
הוא על בניית מכשיר עובד ואטרקטיבי בתחילת הפרויקט לפני שהועלו שאלות
מחקר ולפני שנדון הרקע הפיזיקלי .רצוי מאוד שהמכשיר יהיה אטרקטיבי
ומעורר התפעלות ,למשל ,מנוע .התלמידים יבנו את המכשיר בעזרת הוראות
בניה והכוונה למשל ,על פי סרטון ביוטיוב או אתרים ייעודיים .ברגע שיהיה
מכשיר עובד מול התלמידים ,מכשיר שהם עצמם בנו במו ידיהם  -מהתחלה ועד
הסוף ,יתחיל תהליך החקר.
היתרון העיקרי בדרך זאת הוא הכנסת התלמידים למחקר בדרך טבעית ויצירת
מוטיבציה חזקה אצלם למחקר .הפרויקט נהפך להיות "שלהם" כבר בשלב
מוקדם יחסית .בין היתרונות הנוספים ניתן לציין גם שהתלמידים פיתחו בשלב
זה אינטואיציה לפיזיקה של המכשיר שלהם והכישלונות וההצלחות בשלבי
הבניה ספקו להם בסיס טוב לשלב ניסוח שאלות המחקר.
על מנת לאפשר גישה זאת יש צורך בסביבת עבודה מתאימה בה ניתן ליצור.
לצורך כך הקמנו סדנת עבודה מאובזרת בכלי עבודה מגוונים ליצירה בעץ
הכוללת גם מדפסת תלת מימד .זאת כחלק ממיזם חדש בנושא אנרגיות
מתחדשות שהוקם בבית תיכון 'אופק' בקיבוץ עברון.
במושב זה נציג שתי דוגמאות לעבודות מחקר שנעשו בדרך זאת :מנוע חום
וטורבינת רוח.
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מבעיה למחקר :בניית תכנית מחקר עם תלמידים
שי חרזי
shy.harazi@mail.huji.ac.il
מרכז אחר"ת ,בית המדרש 'נקודת ארכימדס' ובית ספר מנור כברי

אלון שפירו
alonschapiro@hotmail.com
מרכז אחר"ת ,בית המדרש 'נקודת ארכימדס'
במושב זה נציג את תהליך החקר שהתרחש בשתי עבודות מחקר :מאפייני
זרימה במערבולות מים והגורמים המשפיעים על תעופת המכנף הנאה.
במחקרים אלה נתייחס להיבטים הבאים :שאילת שאלות מחקר ,בניית מודל
תיאורטי ותכנון וביצוע הניסויים .במהלך הפעילות נתנסה בעצמנו בתכנון ניסוי
וביצועו.
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מודל אחר"ת ,בית המדרש 'נקודת ארכימדס'
להכשרת מורים חוקרים בפיזיקה ,ופיזיקה מחקרית.
משה רייך ועמוס כהן
amos_c@oranim.ac.il; reichmo@gmail.com
מרכז אחר"ת ,בית המדרש 'נקודת ארכימדס'
מרכז אחר"ת פועל לטיפוח חקר בפיזיקה בחינוך העל יסודי ,תוך שיתוף פעולה
רב תרבותי בין בתי ספר שונים ואוכלוסיות שונות :יהודים וערבים ,דתיים
וחילונים ,בני קיבוצים ובני מושבים ,בני ערים חזקות ובני כפרים ועיירות
חלשות ,עולים וותיקים ,צעירים ומבוגרים .מרכז אחר"ת גליל מערבי פועל
בשישה בתי ספר אזוריים :בית ספר מנור-כברי ,בית ספר 'השלום' (בשיח' דנון),
בית חינוך גליל מערבי (המאגד בתוכו תלמידים מהמושבים בגבול הצפון ,לצד
תלמידים מישובים עירוניים) ,בית חינוך 'אופק' (בקיבוץ עברון); בית ספר תיכון
'יני' בכפר יאסיף ובית ספר 'סולם צור' בקיבוץ גשר הזיו .כ 400 -תלמידים
מבתי ספר אלו מבצעים מחקרים בפיזיקה ברמות שונות מדי שנה .תלמידי
ששת בתי הספר של מרכז אחר"ת  -יוצרים מדי שנה כ 20% -מכלל עבודות
הגמר בפיזיקה ( 5יחידות לימוד) במדינת ישראל .במרכז אחר"ת שלושה
מסלולי תמיכה ייחודיים למורים חוקרים בפיזיקה :סדנת המנחיםִ ,ה ְתוועֲדּות
מובילי מרכזים בכל הארץ וסדנה למורי מדעים ומתמטיקה בחט"ב ובנוסף
לכך ,מסלול להכשרת מורים חוקרים בפיזיקה בית המדרש 'נקודת ארכימדס'.
בשנים האחרונות קמים מרכזים להוראת חקר בפיזיקה על-פי המודל של
אחר"ת גליל מערבי :בירוחם ,בתל-חי ,במרכז הגליל ,באשדוד ובעין-חרוד.
לאור הביקוש ללמידת חקר מעמיק בפיזיקה והביקוש להקמת מרכזים כדוגמת
מרכז אחר"ת גליל מערבי ,הקמנו את בית המדרש להכשרת מורים חוקרים
בפיזיקה 'נקודת ארכימדס' .בשנת הלימודים תשע"ד ( )2014 – 2013החל
להכשיר מורי חקר .כעת ,באמצעות הכשרת מורי פיזיקה ומנחי חקר בבית
המדרש 'נקודת ארכימדס' – הולכים וקמים עוד מרכזי חקר בפיזיקה על פי
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מודל אחר"ת :בבתי ספר של המגזר הדרוזי ,בחיפה ,בטבריה ,בצפת ,בבנימינה,
בגדרה – והיד עוד נטויה.
מודל אחר"ת פועל בהצלחה מרובה במספר גדל והולך של בתי ספר בכל הארץ.
בית המדרש מכשיר קבוצה של מורים מעולים לצד אנשי אקדמיה והייטק
להיות מנחי חקר מתקדם בפיזיקה ומקימי מרכזי חקר.
ההכשרה בבית המדרש נמשכת שנתיים ומלווה בהתנסות בהנחיית תלמידי
תיכון בביצוע חקר מתקדם ואף בפיתוח תחומי חקר חדשים.
הכשרת מומחי החקר בבית המדרש 'נקודת ארכימדס' ופיתוח תכנית הלימודים
להוראת חקר מתקדם בפיזיקה  -הם המנוף אשר מאפשר ומוביל את הקמת
מסלול הפיזיקה המחקרית.

הפעלת המשתתפים:
פאנל משותף לדיון ושיח עם הקהל  -כל  6המשתתפים
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מיני פרויקט – פל"א של חקר
צילה חורש
choresh@012.net.il
תיכון אלון ,רמת השרון
ביצוע מיני פרויקט הוא שיא של תהליך למידה בגישת חקר במסגרת לימודי
המעבדה ,ובו תתמקד ההצגה .כשהתלמיד עושה מיני פרויקט ,הוא מיישם
באופן עצמאי מיומנויות חקר אותן רכש בתהליך הלמידה בדרך החקר
במעבדה .בנוסף למיומנויות המוכרות במעבדה "הרגילה" כמו ביצוע ניסוי,
עיבוד תוצאות והסקת מסקנות ,כאן נדרש התלמיד למיומנויות חקר נוספות
כמו למשל ,שאילת שאלות ,תכנון ניסוי ,או שיתוף עמיתים.
בפועל ,המדובר בעבודת חקר במסגרת מצומצמת של כ 12-שעות הוראה
בכיתה .המיני פרויקט נקרא כך ,להבדיל מעבודת חקר "גדולה" ,שניתן
להגדירה כחלק מיחידות הלימוד לבגרות בפיזיקה ( 2י"ל 5 ,י"ל וכד')
אז מה יכול להיחשב כפרויקט קטן?
חקירה על נושא הסובב את חייו של התלמיד ,חקירה אודות תופעה המסקרנת
אותו ,בעיה שנתקל בה בספר והוא מעוניין להרחיב ולהעמיק בה ,התמקדות
בתחביב שלו וכן הלאה.
תהליך החקירה נעשה באמצעות מיומנויות הנרכשות במהלך ביצוע הניסויים
על פי תכנית הלימודים שעוצבה למטרה זו .היות ותפקיד המעבדה הוא בעיקר
לפתח את מיומנויות החקירה אצל התלמיד ,גם בבחינת הבגרות הוא נשאל על
המיומנויות באמצעותן חקר את הנושא הנבחר ,על הקשיים שהתעוררו ,על
עבודת הצוות שחווה.
חקירה מסוג זה תורמת לאוטנטיות ,ולחיבור בין העולם שמחוץ לבית הספר
לבין עולם החוקים והעקרונות הפיזיקליים ,ובכך תורמת למוטיבציה ,לעניין
ולסקרנות שלו .בהצגה יוצגו דוגמאות.
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ביצוע המיני פרויקט מהווה את שיא העשייה במעבדה מבחינת התלמיד ,שכן
כאן יש לו בעלות שלמה על התוצר  -מתקופת טרום הלידה ,עוד בטרם הבשיל,
ועד לתקופה שבו הוא מוצג לראווה ובהתרגשות רבה לפחות  3פעמים :בפני
התלמידים בכיתה ,בפני ההורים והמורים בערב מגמה ובפני הבוחן בבחינת
הבגרות.
התלמידים נהנים מהעשייה ואותה הם גם זוכרים לאורך זמן ועשייה זו גם
מקרינה עלי ,על ההוראה שלי ,שהרי גם אני לומדת יחד עמם! כך יוצא
ששביעות הרצון שלהם משפיעה גם על המוטיבציה והסיפוק שלי.
הפעלת המשתתפים:
דיון באתגרים שהפעילות מזמנת
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דוגמא לניסוי פל"א
ננסי שלו
Nancy.Shalev@gmail.com
עירוני ד' ,תל אביב
הפעילות כפי שהיא מועברת בשיעור היא בשני שלבים .שלב א' שלב תצפיות
ושאילת שאלות בתחנות( .כל קבוצה עוברת  4מתוך  6אפשריות).
בחלק השני התלמידים בוחרים תחנה ,ומציגים שאלת חקר .הם מתכננים את
הניסוי ומבצעים אותו על פי כל כללי החקר שנלמדו בעבר .זהו חקר פתוח .חלק
מהנושאים נלמדו מבכיתה (שבירה ,עדשות) וחלק חדש כמו למשל מראות
כדוריות .ניתן לתלמידים חופש מוחלט לבחור שאלות חקר ולרוב הם בוחרים
שאלות מעניינות ומאתגרות.
הציוד הדרוש פשוט (אופטיקה גיאומטרית).
ניתן לתת את הפעילות בכל עת ,אחרי שהתלמידים למדו אופטיקה גיאומטרית
ומכירים את המיומנויות של החקר.

הפעלת המשתתפים:
דיון באתגרים שהפעילות מזמנת ,הצגת בפעילויות
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תלמידים מציגים פעילויות חקר מהכיתה
איציק גוילי
askizik1@walla.com

תיכון שפירא ,נתניה (תמר אריאל)
 האם אסון הכרמל הבא הוא ענין של זמן ומה עושים כדי למנוע אותו? כיצד
נגלה שריפות בשלב מוקדם יותר ואיך נטפל בהם בצורה מיטבית?
 כיצד נגדיל את מהירות העיבוד של הסמארטפון והמחשב הנייד שלנו ועדיין
נשמור על גודלו הזעיר?
 כיצד ניתן לשפר את מערכת ההנעה הקלאסית של כלי שיט שונים ובה בעת
נחסוך בדלק?
 כיצד נגדיל את טווח וזמן הטיסה של כטב"מ ל  24שעות ויותר?
 כיצד ניתן לייצר כטב"מים זעירים המשנים צורה תוך כדי טיסה בהתאם
למטרה אותה הם מבצעים?
 כיצד עפה שפירית ומה ניתן ללמוד מאופן תעופתה וליישם בכלי טייס
זעירים?
 כיצד נוכל לבנות בתים עמידים למקומות מוכי אסון עם חומרים מקומיים
במינימום זמן וכסף?
 כיצד נוכל לבצע סימולציה (שאינה במחשב המדמה את המציאות בצורה
אופטימאלית) שתהווה פלטפורמה לניסויים שקשה לבצעם בשטח (עלות
גבוהה סיכון חיי אדם) ותעזור בקבלת החלטות אסטרטגיות הרות גורל
בשטח אש על מנת לצמצם מקרים של אבדן כח אדם?
 כמה ננו לוויינים יש לשגר ולאיזה גובה כדי שיוכלו לנטר זיהומים (זיהום
ים ,ד ליפת קרינה ,מחלות בקרקע ,מליחות במים ,זיהום אוויר וכו') ע"פ כל
נקודה כדור הארץ?

על שאלות אלו ועוד עובדים תלמידי מגמת הפיסיקה ומנסים לתת להם מענה.
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בהרצאה זו ,אני ותלמידי ,נספר על מגמת הפיסיקה שבבית הספר "תמר
אריאל-שפירא" שבנתניה ועל פרויקט המטו"ס (מדע ,טכנולוגיה וסביבה).
ביוזמת המטו"ס ,לימודי הפיזיקה מחולקים לפרויקטים וללימוד פרונטלי.
התלמידים מפתחים פרויקט במהלך  3שנים .פרויקטים נבחרים ניגשים
לתחרויות בארץ ובעולם.
המגמה חרטה על דגלה חינוך למנהיגות יזמות וחדשנות טכנולוגית וחברתית
מצויינות בתחום האקדמי והחברתי תוך מתן דגש על עידוד קידום וטיפוח
חשיבה יצירתית וביקורתית סקרנות ועידוד השאיפה להגשמה עצמית .המגמה
נותנת מענה אישי לכל אחד מתלמידי המגמה ומאפשרת לממש את החוזקות
והיכולות האישיות של כל אחד מהתלמידים .אנחנו מקפידים על שלושה
עקרונות :קשר אישי עם כל תלמיד ,עבודה עם הצלחות ודרישות גבוהות מכל
תלמיד בהתאם ליכולותיו.
המגמה הצליחה מאוד בכל הפרמטרים .מספר התלמידים במגמה גדל מאוד.
אחוז הנושרים אפסי .התלמידים מגישים את הפרויקטים שלהם לתחרויות
ארציות ובינלאומיות וזוכים במקומות ראשונים .התלמידים מסיימים ,לאחר 3
שנים ,כתלמידים חוקרים שיודעים להתמודד עם בעיה באופן עצמאי -
תלמידים לומדים אוטונומית .אנשים מוכנים לאקדמיה ולחיים.
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חקר תנועה בעזרת טלפון חכם
יובל לניר
lanir530@gmail.com
תיכון יובלים אור יהודה ותיכון אזורי ברנר ,גבעת ברנר

אריק גולד
ariknewmail@gmail.com
אולפנת פלך ,קריית עקרון וישיבת צביה קטיף יד בנימין
רבות דובר ונכתב על הקשר הרגשי העמוק שמפתחים בני נוער למכשיר הטלפון
שלהם ועל הקשיים שקשר זה מעמיד בפנינו המורים בתהליך הלימודי
והחינוכי .דווקא בגלל המקום המרכזי שתלמידנו מייחסים למכשיר ,נשאלת
שאלה  :האם ניתן לרתום את יכולותיו של הטלפון המתוחכם לצרכי לימוד
מעמיק ,מעצים וחוויתי ?
בסדנה תוכלו למצוא תשובות לשאלה זו !
נבצע פעילות חקר פשוטה בה נשתמש בטלפון שלכם כדי לחקור תנועה ,תראו
שבזמן קצר ניתן לקבל תוצאות מפתיעות ומלמדות.
נציג בפניכם את תוצאותיה של משימת חקר שבוצעה על ידי תלמידי כיתה י'
בעזרת הטלפון ,את המחוון להערכתה  ,את המשובים של התלמידים ואת
מסקנותינו כמורים ,מהפעילות.
לסיום נסקור אפשרויות נוספות להפעלה ,הדגמה וחקר שנעשים בעזרת הטלפון
חכם.

הפעלת המשתתפים:
התנסות בפעילות כתלמידים ,דיון באתגרים שהפעילות מזמנת ,הצגה של
אפשרויות נוספות

הכנס השנתי הארצי של מורי הפיזיקה ,תשע"ו

31

פיזיקה בתחנה המטאורולוגית  -חט"ב
אריק גלבוע וחיים שמואלי
arikg@hemda.org.il
חמד"ע
בחמד"ע נלמדת תכנית ייחודית לכיתות ט' .במהלך השנה נלמדים בין השאר
הנושאים צפיפות ולחץ ,וכן מוטמעות מיומנויות של הצגה גרפית :קריאת גרף,
יצירת גרף של ניסוי והבנת המשמעות של שיפוע הגרף.
לסיכום הלמידה של נושאים אלה מתבצע סיור לימודי במרכז השירות
המטאורולוגי בבית דגן.
הסיור כולל הרצאה במרכז ההדרכה של השירות ,ביצוע משימות בתחנות
שונות באמצעות מתקני המדידה של השירות המטאורולוגי והשתתפות
בהפרחת בלון רדיוסונדה.
בחלק מן המשימות התלמידים מבצעים בעצמם מדידות פשוטות ובכולן הם
מנתחים תוצאות של מדידות.
הביקור במרכז השירות המטאורולוגי מאפשר הבנה של דרך הפעולה של
מכשירי מדידה ,ניתוח תוצאות מדידה והסקת מסקנות פשוטות מתוצאות
המדידות על מזג האוויר .הדגש הוא על הקשר בין חומר הלימוד בכיתה
ליישום.

הפעלת המשתתפים:
ניתוח משותף של תוצרים של תלמידים ,דיון באתגרים שהפעילות מזמנת
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שילוב רב שנתי של פרויקטי חקר בהוראת המעבדה
אריאלה זגל ואסף בר-יוסף
asafbj@hemda.org.il; zagiel@hemda.org.il
חמד"ע
הוראת המעבדה מהווה חלק בלתי נפרד מהוראת הפיזיקה בחמד"ע .לצד
העמקת ההבנה בנושאים הנלמדים ולמידה הדרגתית של מיומנויות מעבדה,
משולבות במהלך הלמידה פעילויות מעבדה בגישה של חקר.
יוצג תהליך תלת-שנתי לשילוב פרוייקטים בהוראת המעבדה תוך דגש על פיתוח
הדרגתי של מיומנויות חקר לאורך השנים.
בכיתה י' התלמידים מבצעים לאורך השנה  2פרוייקטים (אנימציה +מכשירים
אופטיים) .מטרות הפרוייקטים הינם לימוד חומר תיאורטי חדש ממקורות,
התנסות מעבדתית עצמאית ראשונה והצגה של התוצרים לתלמידי הכיתה.
בכיתה י"א ,במסגרת לימודי המכניקה ,התלמידים מבצעים לאורך השנה
ניסויים מודרכים בהם דנים במיומנויות המעבדה ובשאלת החקר .לקראת
סיום השנה ,התלמידים עורכים פרוייקט חקר מסכם במשך  16ש"ש  .משימתם
לרשום שאלת חקר בנושא חוקי הפיזיקה שנלמדו ולתכנן ניסוי באמצעות ציוד
המעבדה איתו עבדו .התלמידים מבצעים בפרוייקט את כל שלבי התכנון
והביצוע של הניסוי באופן עצמאי כאשר המורה מתפקד כמנחה.
בכיתה י"ב  ,עושים התלמידים פרויקט במהלכו הם נדרשים ללמוד נושא חדש,
להכיר מערכת ניסויית ,לבחור שאלה ,לתכנן ולבצע ניסוי .משך זמן הפרויקט
ארוך יותר וההנחיה מתבצעת מעבר לשיעורים .בסיום הפרויקט כל קבוצה
נבחנת בע"פ ומציגה את הפרויקט בפני הכיתה.

הפעלת המשתתפים:
דיון באתגרים שהפעילות מזמנת
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מ"חקר מודרך" ל"מחקר פתוח" –
עקרונות ,דוגמאות ,מימוש
זאב קרקובר ודני שטייניץ
kzeev@netvision.net.il

התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות ,המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
מקצוע הלימוד החדש לבגרות  5יח"ל" ,פרויקט בפיזיקה מחקרית" ,הוא
הזדמנות לקידום מקצוע הפיזיקה בכמה היבטים .יש בכוחו להכניס רוח חדשה
בהוראת המקצוע .הוא מסוגל לתת מוצא ליצירתיות של תלמידים מוכשרים,
כמו גם לפתוח את לבם של תלמידים שסגנון הלמידה המקובל בהוראת
הפיזיקה מחמיץ אותם .הוא מאפשר לתלמידים לא רק להכיר את
הדיסציפלינה ,אלא להבין מה עושים אתה בפועל .הוא מאפשר להם להבנות את
הלמידה שלהם ,בקצב המתאים להם ,תוך הבנה מעמיקה יותר .הוא יקדם את
יכולתם לפעול בתנאי אי-ודאות ,שהם מאפיין ברור של העידן הנוכחי והעתידי.
הוא מסוגל להרחיב את לבם ואת אופקיהם של המורים הקיימים ,בד בבד עם
משיכת אנשים מוכשרים אוהבי מחקר למקצוע ההוראה .צרכי ההנחיה של
הפרויקטים יביאו ליצירה טבעית של קהילות תמיכה תוססות של מורים מן
השורה ,חוקרים ומתנדבים שיועילו לכלל המערכת .כל אלה בכוחם להביא
אותנו ערוכים טוב יותר לקראת העתיד ,בדרכי ההוראה והלמידה ,ובשירות
צרכי החברה באקדמיה ובתעשיה.
הסדנה תעסוק בצורך במקצוע הלימוד הזה ,כחלק ממערך הלמידה העתידי.
לאחר דברי מבוא ,יבחנו המשתתפים מערכות שונות (בתחנות עבודה שונות),
ויבחנו כיצד "מחקר פתוח" מזמן לתלמידים למידה מעמיקה בהרבה מאשר
"חקר מודרך" .בעקבות זה יתקיים דיון משותף על המערכות האלה ועל
הערכים החינוכיים שחקר פתוח שלהן נושא עמו .יוצגו דוגמאות של פרויקטים
כאלה שנעשו על ידי תלמידים ,ויופקו לקחים כלליים שיאפשרו הצצה אל
העתיד החינוכי המסתמן.
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"וויסות תהליכי למידה באמצעות למידה מבוססת חקר"
רחלה תורג'מן
raturg@gmail.com
מובילת קהילת מורי הפיזיקה של רשת אמי"ת
למידה בדרך החקר דורשת שלוב של ערוצי חשיבה רבים כגון :שאילת שאלות,
ניסוח שאלות חקר ,תכנון ניסוי ,ביצוע ניסוי ,איסוף תוצאות ,עיבוד ,ניתוח
והסקת מסקנות.
הוראת הפיזיקה המסורתית שונה במהותה מהוראת הפיזיקה מבוססת חקר.
האמנם זהו אתגר ללמד פיזיקה רב ערוצית מחשבתית?
בסדנה זו ,המשתתפים יתנסו בבניית חלק שעור למידה בדרך החקר .התנסות זו
תושווה לעבודה המסורתית השגרתית וכך יודגשו סגולותיה והערך המוסף
הפדגוגי של למידה בדרך החקר .
המפגש מיועד למורים שלא התנסו בלמידת חקר .בעקבות הסדנא ייפתח פורום
באתר המורים.
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"פרויקט בפיזיקה מחקרית"  -שאלון 886600
צביקה אריכא
מפמ"ר פיזיקה
החל משנת תשע"ו תלמידי הפיזיקה יוכלו ללמוד לשאלון חדש שייקרא
"פרויקט בפיזיקה מחקרית" ,סמל שאלון  .036588השאלון יקנה לתלמידים 5
יחידות לימוד נוספות על  5יחידות הלימוד של מקצוע הפיזיקה ,בדומה לרסיטל
(בהיקף  5יחידות לימוד) הקיים במקצוע המוזיקה.
שאלון זה הוא הזדמנות לקידום מקצוע הפיזיקה בכמה רבדים :התלמיד,
המורה ,בית הספר והחברה.
ברובד התלמיד השאלון ייתן מקום ליצירתיות של תלמידים מוכשרים ,כמו גם
לפתוח את לבם של תלמידים שסגנון הלמידה המקובל בהוראת הפיזיקה
מחמיץ אותם .הוא יאפשר לתלמידים לא רק להכיר את הדיסציפלינה ,אלא
להבין מה עושים אתה בפועל .הוא יאפשר להם להבנות את הלמידה שלהם,
בקצב המתאים להם ,תוך הבנה מעמיקה יותר .הוא יקדם את יכולתם לפעול
בתנאי אי-ודאות ,שהם מאפיין ברור של העידן הנוכחי והעתידי.
ברובד המורים השאלון ירחיב את לבם ואת אופקיהם ,בד בבד עם משיכת
אנשים מוכשרים אוהבי מחקר למקצוע ההוראה .צרכי ההנחיה של הפרויקטים
יביאו ליצירה טבעית של קהילות תמיכה תוססות של מורים מן השורה,
חוקרים ומתנדבים שיועילו לכלל המערכת.
כל אלה בכוחם לסייע לדרכי ההוראה והלמידה בבתי הספר ,לקדם בוגרים
איכותיים יותר כמו גם רבים יותר כדי לקדם את החברה בישראל.
ההערכות להוראת השאלון "פרויקט בפיזיקה מחקרית" מחייב דיון מעמיק על
דרכי ההפעלה בבית הספר ,על השינויים שיקרו בכיתות ברובד התלמידים (שכן
לא רק תלמידים מוכשרים יושפעו מהשאלון החדש אלא גם כלל תלמידיהם של
המורים שילמדו "פרויקט בפיזיקה מחקרית") ,על הכשרת המורים לקראת סוג
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ההוראה הרצוי ,ועל הליווי המתמשך למורים ,שגם הם יימצאו בתנאי אי
ודאות.
בימים אלה ועדת המקצוע דנה בהיבטים ובתנאים שבמסגרתם התלמידים
ילמדו לקראת השאלון החדש.
ההרצאה תעסוק בעיקר באתגרים בתחום התכנים ,ההכשרה וההפעלה:
.1

תחום התכנים .למשל :מה נכלל (ומה לא נכלל) בתכני "פרויקט
בפיזיקה מחקרית"?

.2

תחום הכשרת המורים .למשל :מה נדרש כדי להיות "מורים מומחי
חקר"?

.3

הפעלת מרכזי-חקר ברחבי הארץ :כיצד יופעלו צוותי המורים-החוקרים
עם מומחי ידע במסגרת "קהילות החקר"? כיצד ילוו המורים על ידי
ְמ ַרכְ זים פדגוגיים ואקדמיים?

הרצאה זו היא חלק מסדרת הרצאות של המפמ"ר המתקיימות ברחבי הארץ
ובהשתלמויות בשנת תשע"ו ושמטרתן לסייע למורים להצטרף לקהילות
המלמדות את השאלון החדש.
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Physics Meets Art art of science beauty in creation

Art@CMS is an education and outreach initiative of the CMS
experiment at the Large Hadron Collider (LHC), the world’s
largest and most powerful particle accelerator at CERN, the
European Laboratory for Particle Physics.
Art@CMS seeks to act as an inspiring springboard for
engaging the public in general, and youth in particular, in the
excitement of scientific research in High Energy Physics (HEP).
It thus aims to promote a long-lasting dialogue between the
LHC scientific community, the art world and educational
communities for a greater appreciation and understanding of
particle physics research and its contribution to education and
society.
Underpinned by a strong belief in ‘thinking globally and acting
locally’, we have set up school-based projects and art-science
collaborations with a common goal: to reach out and speak to
new and larger audiences via multiple and participatory
channels, different from those traditionally used for scientific
outreach events, by fostering creative synergies between
scientists, students, educators and artists from around the
world .
 תשע"ו,הכנס השנתי הארצי של מורי הפיזיקה
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