
 

___________________________________ 
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו  

מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו  בקובץ זה לכל 
 מלמד המורה(, העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו 

 

                         

 מכון ויצמן למדע –ד"ר רוני זהר   / הערכה חלופית 30%במסגרת  משלבת אומנות הצעות לפעילות

 במשהו יצירתי כלשהו שאפשר לקשרו לפיזיקה:ת /ה שעוסק/לרובנו בכתה יש לפחות תלמיד

 עורכי וידאו , תופרים וכו, מציירים, מסויםעוסקים בענף ספורט , רוקדים,תלמידים שמנגנים 

הרעיון בגדול הוא לתת להם להכין איזו עבודה יצירתית שתחבר את תחביבם לעולם הפיזיקה. הם 

יתבקשו להכין פרויקט שמסביר ומתאר מושג מסוים בפיזיקה שלמדו השנה או משהו אחר אם ירצו 

 ה או רק מולכם(ואם אתם תאשרו והם יבנו סביבו משהו יצירתי שיוכלו להראות ) מול הכת

 דוגמאות:

 .בניית ריקוד בנושא מדעי כלשהו -עבור תלמידים שלומדים גם במגמת מחול  •

 Danceהיוקרתי יש תחרות שנקראת   scienceהעולם המדעי מעודד שיתופי פעולה כאלה, גם לעיתון

your PhD  בה החוקרים מתבקשים להציג את עבודת המחקר שלהם דרך מחול. ויש כמה בתי ספר

אני מעודדת יוזמות כאלה   .אפילו בארץ שיש בהם יוזמות משותפות בין מגמות הפיזיקה למגמות המחול

יהיה להם מאוד מעניין לשלב וליצור וגם בשביל שראשית בשביל התלמידים שעוסקים בשני התחומים  

 ם.למידה מגווניהכל השאר שיצפו או יעזרו בעבודות היצירה ויקבלו השראה וגיוון דרך תוצרי 

 .בניית יצירת אומנות כלשהי בנושא מדעי •

 .צילום וידאו של תרגיל ספורט כלשהו שילווה בהסבר פיזיקלי •

 וידאו קליפ •

צילום מיוחד של תופעה פיזיקלית ואפשר להראות להם דוגמאות של זוכי התחרויות השונות  •

 ) מתוך אתר אל"פ( https://aleph.weizmann.ac.il/?CategoryID=599:לאורך השנים

 רעיונות לפעילות בהשראת התחרות: -מתוך אתר מורי הפיזיקה 

://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=2659&ArticleID=6950https 

 .נה על כלי מסוים והסבר שקשור למבנה הכלי ולקולנגי •

 ועוד ועוד ועוד... אינסוף רעיונות שיגיעו מהתלמידים שלכם...... 

 

https://aleph.weizmann.ac.il/?CategoryID=599
https://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=2659&ArticleID=6950
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 דוגמאות שניתן להראות לתלמידים:עוד 

 

 ., עבודות יצירה בהקשר של תנועה מעגלית(A) ומנדלה על בול עץ (B)  דגם לבית בד

 

 תמונות מתוך וידאו קליפ בנושא של מהירות זוויתית.
 

 איך נעריך את העבודות:

תסמכו על עצמכם שתדעו לשפוט אם הייתה השקעה, מחשבה ביצירה עצמה ותנסו לבחון את הקשר 

 תבחנו האם ההסבר הוא נכון מדעית.שכמובן הנבחר, פיזיקלי הנושא לשל היצירה למושג או 
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אני מאוד מעודדת עבודות כאלה שיכולות להיות בצוותים. ריקוד של כמה משתתפים שיש מי שאחראי 

שאתו מעריכים. אפשר גם להתייעץ עם מורים ה /או ריקוד של יחיד וכו'על תפירת הבגדים, המוזיקה 

 , מחול, מוזיקה כדי לשמוע את דעתם ללא ההקשר המדעיבתחום האחר אם יש צורך: אומנות, ספורט

אפשר לעודד שיתופי פעולה גם בין המורים השונים. עבודה יצירתית בשילוב תחום דעת אחר מפיזיקה 

יכולה לשמש את התלמיד גם לצורך עבודה בתחום הדעת האחר )אומנות, מחול, ספורט( וכדאי לשתף 

לה. גם לכם המורים זה יגוון ויעניין יותר. ואני כמובן אשמח את המורים האחרים וליצור שיתופי פעו

 לראות תוצרים , להביע דעה וכמובן לשתף אם אפשר לטובת שאר המורים והתלמידים.

ואתם המורים גם תהנו יותר מתוצרי ים דוגמאות ולעודד רעיונות חדשים לתלמידכדאי להראות 

שלכם . מי שרוצה לקרוא יותר על עבודות יצירה  הלמידה וגם תלמדו ותכירו יותר טוב את התלמידים

יצירתיות וקוגניציה 'של תלמידים ועל עומק הלמידה המושגת באמצעותם יכול להיכנס למאמר על 

של ירחון תהודה באתר מורי הפיזיקה:  36, כרך 'בלמידה מעוגנת גוף של מושגים בפיזיקה

https://ptc.weizmann.ac.il/?pg=Editions&Page=1&EditionID=74 

https://ptc.weizmann.ac.il/?pg=Editions&Page=1&EditionID=74

