
 

 פעילות חווייתית לתלמידי פיזיקה במג'יק קאס תשפ"ב

 מסמך למורה

 

 חווייתי לתלמידי הפיזיקה בפארק שעשועים.פעילות המלמד והיום האנו שמחים השנה לחזור ולקיים 

חדש,  שנמצא במישור אדומים. זהו פארק שעשועים Magic Kassיום זה יתקיים בפארק השעשועים 

מכיל ות ושעשועים משתרע על שלוש קומות של אטרקציובישראל. הוא הגדול מקורה ונחשב לפארק 

 חלקם אקסטרימים וחלקם פחות. מתקנים פעילים,  10

מטרת מסמך זה היא ליצור מכנה משותף בין המשתתפים בפעילות הפיזיקה ליצירת יום משמעותי 

 לתלמידי הפיזיקה, מלמד, פורה וגם מהנה.

 :מטרות הפעילות

החומר הנלמד במכניקה על ידי ביצוע ניסויים ופעולות חקר בסיוע העמקת ההבנה של  ●

 המתקנים השונים בפארק.

 יום חוויה וכיף לתלמידים ולמורים. ●

 הגדלה עתידית של מספר לומדי הפיזיקה. ●

 :למי מיועדת הפעילות

 לתלמידי י"א אשר לומדים מכניקה ונמצאים לקראת בחינת הבגרות במכניקה בסוף תשפ"ב. ●

 :הפעילות המוצע )כל בי"ס יכול להתאים לעצמו לו"ז בהתאם למסגרת זו(לו"ז יום 

 פתיחת האתר. – 9:00 ●

 פעילות + שימוש במתקנים. ●

 סיום יום הפעילות. – 15:00 ●

 כך: בפארק,בשבועות הקרובים תישלח לנרשמים חוברת הכוללת פעילויות הכנה ופעילויות לביצוע 

 פעילות הכנה:

  הכנה ליום זה כדי ליצור חוויה לימודית מחד, ומהנה מאידך. אנו מומלץ מאוד לקיים פעילות

 ממליצים להקדיש לפחות שעתיים בכתה )+עבודה בבית( לקראת יום זה.

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

 בפעילות ביום עצמו. ולהצלחה פחותהתסכול רב לגרם , מה שלהם ביום עצמו

  יום הפעילותשבועיים לפני במהלך לבצע את פעילות ההכנה מומלץ.  

 פעילות הכנה הכוללת שאלות הבנה וחישוב עם  - (חלק מהמתקניםעבור )חוברת תכלול ה

 מתקן.האותו ל מוגדריםנתונים 

 

 הפעילות. הגעה ליוםהבנוסף, בחוברת זו תוצע פעילות נוספת של חקר אותה ניתן לבצע לפני 

 



 

 :מג'יק קאספארק הפעילויות מומלצות ב

. פעילות "חפש את המטמון" ויבצעותלמידים בקבוצה  4לקבוצות של עד  יתחלקוהתלמידים  ●

יקבלו את נכון  כשיענומחידה לחידה על ידי סריקת ברקוד הצמוד לכל מתקן,  יעברוהקבוצות 

 רמז למתקן הבא.ה

 

 מתקנים. 2חקר על  פעילותיבצעו התלמידים  –פעילות חקר  ●

 

בע, ללביא ג אותן פעילויות נוספות מוזמנים לשלוח בחוברת הפעילויות לשתף ולשלבמורים המעוניינים 

 .במיילמהפיקוח על הפיזיקה, 

להירשם ליום תאריכים בהם האתר ייסגר לטובת תלמידי הפיזיקה בארץ ואליהם ניתן  3הוגדרו 

   :הפעילות

 20/03/202 –יום ראשון  ●

 28/03/2022 –יום שני  ●

 31/03/2022 –יום חמישי  ●

לכן, יש למהר ולהירשם לתאריך המתאים ביותר בלבד, משתתפים  2000-שימו לב, כל תאריך מוגבל ל

 עבורכם.

 -הודיה ל לאחר מילוי הטופס ושליחתו יש להתקשר .כאן: מלאו את הטופסאנא  אצלנולצורך הרישום 

 .054-9969891: האחראית במגי'ק קאס

 -הודיה  ישירות מול, חתימה על חוזה ותשלוםלצורך  ,על כל בית ספר להתקשר באופן עצמאי

 האחראית על הקבוצות במג'יק קאס. 

 :דגשים

 על כל בית ספר לדאוג להסעות עבור התלמידים והמורים המלווים. ●

 כל בית ספר נדרש לתאם את היציאה לסיור מול חדר מצב של משרד החינוך באופן עצמאי. ●

)מי שירצה את אישור הבטיחות יוכל לקבלו  ובש וישנו אישור בטיחות של האתרבמקום קיים ח ●

 (.מיילהבאמצעות על ידי בקשה מלביא גבע 

תלמידים על המשתתפים להציג בכניסה תו ירוק. התו הירוק, כלומר, תנאיי המקום עובד על פי  ●

 לפני ההגעה למתחם המג'יק קאס. PCRאו מורים לא מחוסנים/מחלימים יצטרכו לבצע בדיקת 

 .₪ 75 –העלות לתלמיד  ●

 

 !ומהנה בברכת יום פעילות מוצלח

 

 הפיקוח על הפיזיקה
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