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  חוגים וקורסי העשרה
מכון דוידסון לחינוך מדעי

 מבוא לידיעון

וקורסי ההעשרה היא לעורר עניין בתחומי המדע, ולאו  - מטרת החוגים 
התוכנית  מדריכי  לפיכך  אחר.  או  זה  מדעי  פרק  בשלמות  ללמד  דווקא 
עשויים להקדיש זמן רב יותר לנושא שהמשתתפים מגלים בו עניין מיוחד, 
על חשבון נושאים אחרים המופיעים בתכנית החוג/הקורס. משום כך ייתכן 
שנושאים מסוימים המופיעים בתיאור החוג/הקורס לא יילמדו בו בסופו 

של דבר.

- החוגים והקורסים מיועדים להעשרה, אינם מהווים תחליף לשיעורי עזר 
ומיועדים לתלמידים המוכנים להתמודד עם חומר ברמה גבוהה.

בשעות  האקדמית,  הלימודים  שנת  במהלך  נערכים  והקורסים  החוגים   -
אם  אלא  לשבוע,  אחת  מפגשים   20 כולל  חוג/קורס  כל  הצהריים.  אחר 
מצוין אחרת. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במועדי החוגים/הקורסים או 

בצוות ההדרכה.

- הקשר עם תלמידי התוכנית יתבצע דרך הדואר האלקטרוני, על כן אנא 
הקפידו להעביר כתובת דוא"ל נכונה הנמצאת בשימושכם.



 חוגי מדע 
לתלמידים בכיתות ב'-ז'

 עמוד 4

היסודות  לחיזוק  העשרה  מסלול  יסודות:  מסלול  את  יצרנו  ואחרות,  אלו  תופעות  ולפענח  לחקור  כדי 
והמיומנויות שילווה אתכם בצעדיכם הראשונים בעולם המופלא של המדע.

מטרת המסלול היא לאפשר חשיפה ראשונית לעולם המדע תוך עידוד הסקרנות הטבעית ופיתוח מיומנויות של התבוננות 
בסביבה, שאילת שאלות וחקר. נצא יחד למסע מרתק שבמהלכו נלמד איך פועל העולם הסובב אותנו. נצא לסיורים בסביבות 
 )Hands on( אקולוגיות שונות, נתבונן לעומק בתופעות מרתקות, נשחק, ניצור ונערוך ניסוים מדעיים בגישת מדע פעיל

ברחבי מכון ויצמן למדע ובמכון דוידסון לחינוך מדעי.

בואו להתבונן וליצור, להקשיב ולחשוב, לחקור ולחלום ביחד.

יסודות
קהל היעד: ילדים בכיתות ב'-ג'

תחום: רב תחומי
מנחה: מיכל רויטמן
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 75 דקות
דמי השתתפות: 1500 שקלים

שעות פעילות ומיקום: 
קבוצה א': יום א' בשעה 16:00
קבוצה ב': יום א' בשעה 17:30

מעבדה 6, קמפוס דוידסון דרום
מכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
27.10.19

מתי לאחרונה הבחנתם בתופעות כלשהן בטבע, כגון קשת בענן 
או ציפור שדואה באוויר- וניסיתם להבין מדוע הן מתרחשות?



עמוד 5

מהו אינסוף? איך מדברים עם מחשבים? ואיזו מתמטיקה יש לפיצה? בואו להציג לפני הילדים את עולם 
החשיבה המתמטית מחיי היום־יום 

ילדים צעירים סקרנים מאוד מטבעם, ואינם חוששים מאתגרים. אנו יכולים להציע להם, בהדרגה, מטלות ורעיונות שילהיבו 
אותם, ושיאפשרו להם לבטא גמישות מחשבתית ואומץ להתמודד עם שאלות מורכבות. 

צעד  המתמטית,  החשיבה  לעולם  להיחשף  הצעירים  לילדים  מצוינת  הזדמנות  מספק  ב'  לכיתות  בכיף"  "מתמטיקה  החוג 
אחר צעד. בחוג ייחשפו הילדים ל"טעימות מתמטיות" שיגלו את המתמטיקה במקומות שונים מסביבנו. רעיונות מתמטיים 

מורכבים יוצגו בפשטות, בצורה מוחשית ובמגוון דרכים שיאפשרו לילדים ללמוד, להבין ולשאול שאלות.
יחד נלמד על ממדים, על סימטריה, ועל צורות שיש להן יותר צדדים מכפי שנראה במבט ראשון; נראה איך מסדרים מספרים 
בדרכים שונות, ונלמד על סדרות וחוקיות מתמטית; נשחק במשחקים מתמטיים; ולקינוח גם נראה כיצד המתמטיקה יכולה 

לתעתע בחושינו. 
*החוג מיועד לילדים בעלי רצון להעמיק ולאתגר עצמם בתחום המתמטיקה.

מיהו פיבונאצ'י? מהו אינסוף? ולמה פאי כל כך חשוב?

עמוד 6

מהי "תורת המשחקים"? האומנם יש אינסוף מספרים בעולם? והאם קיימים יותר משלושה ממדים? הכירו 
את השלב הבא של עולם המתמטיקה 

אחרי שנחשפו לעולם המתמטיקה בבית הספר או במסגרות אחרות, מגיע השלב הבא: חוג "מתמטיקה בכיף" לתלמידי כיתות 
ג'-ד'. מטרת החוג היא לפתח את מחשבתם של הילדים ולאפשר להם להתעמק בשאלות מאתגרות בצורה מופשטת ומוחשית 
גם יחד. נוסף על כך, החוג מעודד תעוזה והתמודדות עם משימות מורכבות תוך כדי טיפוח דרישות עצמיות גבוהות, והקניית 

כלים שיסייעו לתלמידים בכל תחומי הדעת.

בחוג נכיר ונגלה עולמות מתמטיים מרתקים: עולמות שבהם קווים ישרים נראים עקומים; עולמות המורכבים משש נקודות 
בלבד; נלמד על המתמטיקה של נהגי המוניות; נתנסה בניסויים מתחום תורת המשחקים שילמדו אותנו לא רק מתמטיקה, 
אלא גם על טבע האדם; נחזור אחורה בזמן אל המתמטיקה המסתורית של הפירמידות, נערוך דיונים פילוסופיים עם לוגיקה, 

ולבסוף - נגיע גם אל האינסוף! 
*החוג מיועד לילדים בעלי רצון להעמיק ולאתגר עצמם בתחום המתמטיקה.

מתמטיקה בכיף
לתלמידי כיתות ג'-ד'

האם יש סוף למספר המספרים בעולם? 

קהל היעד: ילדים בכיתות ג׳-ד׳
תחום: מתמטיקה

מנחות: ירדן מנשרי סיני ושיר פררה
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 75 דקות
דמי השתתפות: 1000 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
קבוצה א':  יום ב' בשעה 17:30,

כיתה 2, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות   

קבוצה ב':  יום ה' בשעה 17:30,
כיתה 3,  קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
קבוצה א׳: 28.10.19         קבוצה ב׳: 31.10.19

מתמטיקה בכיף
לתלמידי כיתה ב'

קהל היעד: ילדים בכיתות ב'
תחום: מתמטיקה

מנחות: ירדן מנשרי סיני ושיר פררה
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 60 דקות
דמי השתתפות: 1000 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
קבוצה א':  יום ב' בשעה 16:15,

כיתה 2, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות   

קבוצה ב':  יום ה' בשעה 16:15,
כיתה 3, קמפוס דוידסון דרום

במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
קבוצה א׳: 28.10.19         קבוצה ב׳: 31.10.19



עמוד 7 

גלים נמצאים סביבנו כל הזמן – אורות, צלילים, תנודות בגופי מים וברשת החשמל הביתית ועוד. מה משותף 
לכל התופעות הללו? מה מיוחד בסוגי הגלים השונים? כיצד בני אדם משתמשים בגלים שונים?

ועוד.  רפואה  תעשייה,  תחבורה,  תקשורת,  כגון  החיים,  תחומי  כל  על  המשפיעה  ונרחבת  חשובה  מדעית  תופעה  הם  גלים 
במהלך המפגשים של חוג זה נכיר את סוגי הגלים השונים ואת התכונות המאפיינות אותם ונשתמש במכשירים שונים כדי 

להפיק גלים ולשנות אותם. כמו כן ניצור כלי נגינה מהמשפחות השונות, ונבין את הקשר בין כלי נגינה וגל.
בחוג זה נבחן מקרוב את סוגי הגלים הקיימים סביבנו, זאת באמצעות פעילויות, ניסויים, בנייה וחקר.

מה משותף בין תנודות מים במיכל לתנודות ברשת החשמל
הביתית, ואיך כל זה קשור למוסיקה? 

קהל היעד: ילדים בכיתות  ג'-ד'
תחום: פיזיקה

מנחה: רועי גביש
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 90 דקות
דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ב' בשעה  16:00,

מעבדה 6, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
28.10.19

פיזיקה על הגל

עמוד 8

ונבין איך הם  גן המדע  בחוג נלמד עקרונות מתחומי מדע כמו ביולוגיה, פיזיקה ומדעי החלל. נפעיל את מוצגי 
ממחישים את התופעות שלמדנו.

בכל מפגש נלמד נושא אחד משפע הנושאים שמזמן לנו עולם המדע. נצא לסייר ברחבי גן המדע, נבין, נראה ונחוש עקרונות פיזיקליים 
בצורה חווייתית ומהנה. איך פועלת אשליה אופטית, כמה מצבי צבירה יש בטבע והיכן מסתתרים מנופים בגופינו? 

בכל מפגש נעמיק בנושא מרתק אחר מתחומי הפיזיקה והכימיה, כגון גלי קול, אנרגיה והמרות אנרגיה, כוחות, איזון ויציבות, תנועה 
סיבובית, חומרים ותכונותיהם, חומצות ובסיסים, מצבי צבירה ועוד. נעסוק בנושאים מתחומי הביולוגיה והאקולוגיה, כגון יחסי גומלין 
בטבע, איכות הסביבה, אנרגיה סולרית וניצולה, חשיבות הצבע בעולם החי, חושים, המוח ואשליות אופטיות, ובנושאים במדעי החלל, 

כגון מערכת השמש, הירח, החושך וספקטרום האור.

בחוג נראה איך התופעות ששוחחנו עליהן במעבדה באות לידי ביטוי במוצגים של מוזיאון גן המדע. נעבור בין המוצגים, נלמד עליהם 
ונפעיל אותם בעצמנו.

החוג יותאם לרמת התלמידים. ייתכנו שינויים בנושאי הלימוד בהתאם להעדפות המשתתפים.

איך פועלת אשליה אופטית, כמה מצבי צבירה יש בטבע, והיכן 
מסתתרים מנופים בגופינו?

קהל היעד: ילדים בכיתות ג׳-ד׳
תחום: רב תחומי

מנחה: נועה שפירא
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 90 דקות
דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ה' בשעה 16:00,
 גן המדע ע"ש קלור,

קמפוס דוידסון צפון
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
31.10.19

מדע בגן המדע



עמוד 9

הכוכבים  קבוצות  על  נלמד  בחוג  שנים.  אלפי  כבר  אותנו  שמסקרנת  חידה  הם  הכוכבים  זרועי  השמיים 
והמזלות של הקדמונים ונמשיך אל תגליות האסטרונומיה המודרנית: חורים שחורים, ננסים לבנים, צבירי 

כוכבים וגלקסיות.
מאז שחר ימי האנושות הציתו השמיים את דמיונם של בני האדם. בעקבות התפתחות הטכנולוגיה למדנו להכיר טוב יותר את 
היקום הסובב אותנו, אך עדיין רב הנסתר על הנגלה. במפגשי החוג נצטרף למסע הבלתי נגמר של חקר היקום – החל באגדות 

ובאמונות של אבותינו הקדמונים וכלה בטלסקופים ובגשושיות של ימינו.

תחילה נכיר את הגופים והתצורות הידועים לאדם מימי קדם: כדור הארץ, הירח וקבוצות הכוכבים המוכרות. נמשיך בדרכנו 
אל הגופים השונים במערכת השמש שלנו ואל החלליות ששוגרו אליהם. נדון גם במבנים שקנה המידה שלהם עצום מעבר 

לכל דמיון: צבירי כוכבים, גלקסיות, צבירי גלקסיות והיקום הנראה כולו.

החוג יכלול גם תצפית בטלסקופ.

אסטרונומיה
קהל היעד: ילדים בכיתות ד'-ה׳

תחום: אסטרונומיה
מנחה: רועי גביש

מרצה אורח: יאיר יודקובסקי
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 90 דקות
דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ה' בשעה 18:15,

מעבדה 6, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
31.10.19

מהם חורים שחורים, ננסים לבנים וענקים אדומים?

עמוד 10

הצצה  מפותח?  ריח  חוש  יש  באמת  לכלב  והאם  לכוורת?  ולחזור  למרחקים  לעוף  מצליחות  הדבורים  איך 
מרתקת אל עולם הרפואה הוטרינרית.

בחוג נכיר מקרוב את בעלי החיים שסביבנו. נלמד להסתכל על החיה מנקודת מבטו של הוטרינר: שפת הגוף שלה, מבנה גופה 
והדרכים לבדוק אותה. נחשוב על חיות קטנות או גדולות יותר, על חיות מחמד נפוצות לצד חיות אקזוטיות או בסכנת הכחדה. 

נתוודע מקרוב לעבודת הוטרינר ואף נתנסה בה בכמה מהשיעורים. נבין איך למנוע כאב וסבל של חיה, גם אצל חיות מחמד 
שגרות איתנו בבית. נדון גם בתופעות מעניינות בעולם החי, חלקן מוכרות ואחרות שרק מעטים שמעו עליהן, ונענה על שאלות 

של ילדי הקבוצה. נשאל שאלות רבות, נלמד ונשתתף במגוון פעילויות, והכול באווירה מהנה, חווייתית וכיפית.

החוג יותאם לרמת הקבוצה ויעניק לילדים כלים שבעזרתם יוכלו לחקור תופעות שמעניינות אותם.

החוג יכלול מגע וחשיפה לבעלי חיים שונים.

מדוע לתמנון יש שלושה לבבות וכיצד דבורים עפות למרחקים 
ומצליחות לחזור?

קהל היעד: ילדים בכיתות  ד'-ה'
תחום: וטרינריה
מנחה: איתי טל

מספר מפגשים: 20 
משך מפגש: 90 דקות

דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום א' בשעה 16:15,

מעבדה 1, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
27.10.19

וטרינריה



עמוד 11

בואו ללמוד איך לתכנן ולתכנת רובוטים, בחוויה מהנה ומלמדת.
הילדים בחוג ייפגשו עם העולם המופלא של הרובוטים. במהלכו ניחשף לתחום החדשני של בניית רובוטים, נרכוש מיומנויות 
תכנות, נפתח את החשיבה והדמיון ונהנה מהתנסות מעשית. בדרך נשאל שאלות וניחשף למגוון התחומים שבהם הרובוטים 

הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו.

החוג עוסק בהבנת תחום הרובוטיקה, על בסיס ערכת Mindstorm מסוג EV3. החשיפה לעולם הרובוטיקה תתמקד 
הלימוד  הנדסית.  וחשיבה  בעיות  פתרון  בתכנות,  בסיסיים  עקרונות  עם  הכרות  שונים,  מסוגים  מכונות  של  דגמים  בבניית 

מסתמך בעיקר על למידה חווייתית באמצעות הדגמות, בנייה, הפעלות, משחקים, סרטונים ועוד.

איך בונים רובוט, מה עושים בו וכיצד שולטים עליו?

עולם הרובוטיקה
קהל היעד: ילדים בכיתות  ד'-ה' וה'-ו'

תחום: רובוטיקה
מנחה: יאיר יודקובסקי                                                   

מספר מפגשים: 20 
משך מפגש: 90 דקות

דמי השתתפות: 1550 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
לילדים בכיתות ד׳-ה׳:  יום א' בשעה 16:15,

מעבדה 5, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

לילדים בכיתות ה׳-ו׳:  יום א' בשעה 18:00,
מעבדה 5, קמפוס דוידסון דרום

במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
27.10.19

עמוד 12

את  נפתח  החוג  במהלך  וביצירתיות.  בהנאה  בשמחה,  מתמטיקה  ללמוד  הזדמנות  לילדים  מספק  החוג 
המקוריות והסקרנות של המשתתפים ונרכוש כלים מתמטיים שיסייעו להם בהמשך חייהם.

האם אפשר לצייר איקס בתוך ריבוע במשיכת קולמוס אחת? ומה משותף לכל המעגלים בעולם?

עולם המתמטיקה הוא בלתי מוגבל, וצופן בחובו הסברים לתופעות שאנו רואים סביבנו וסודות רבים משל עצמו. בחוג נפגוש 
כמה בעיות קלאסיות שהעסיקו את האנושות לאורך השנים ונלמד את העקרונות המתמטיים הדרושים לפתרונן. כמו כן נראה 

איך אפשר להשתמש במתמטיקה לפתרון בעיות, לתכנון קסמים מתמטיים מפתיעים, לפענוח צפנים ולבניית מחשבים.

הפעילות שמה דגש על יצירתיות יותר מאשר על תיאוריה, ודורשת את השתתפות התלמידים. החוג מיועד לתלמידים סקרנים 
שמוכנים לחקור בעצמם את עולם המתמטיקה, להשתתף בדיונים בכיתה ולנסות לפצח חידות. 

איך אפשר לצייר איקס בתוך ריבוע מבלי להרים את העיפרון
מהדף?

קהל היעד: ילדים בכיתות ה'-ו'
תחום: מתמטיקה

מנחה: ארנון מלצר
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 90 דקות
דמי השתתפות: 1350 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ב' בשעה 17:45,

כיתה 1, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
28.10.19

חשיבה מתמטית



עמוד 13

המחשבים חודרים לכל תחום בחיינו. איך  מתכנתים אותם? מהי בכלל שפת תכנות? הצצה ראשונה לעולם 
המחשבים למתכנת הצעיר.

החוג יתמקד בהעברת העקרונות, הרעיונות והמושגים הבסיסיים במדעי המחשב בצורה קלה ופשוטה ובהטמעת החשיבה 
הלוגית הנדרשת לתכנות. בעזרת אנימציות נלמד מושגים בסיסים כגון משתנים, התניות, לולאות ופונקציות. נבנה משחקים 

פשוטים ומהנים באמצעות אלגוריתמים פשוטים ונחדד את יכולתנו בפתרון בעיות בעזרת תכנות. 

ידידותית וקלה להפעלה למשתמש הצעיר שנקראת Scratch – סביבה שפותחה באוניברסיטת  ניעזר בתוכנה  בכל אלה 
MIT ומאפשרת לבנות אנימציות פשוטות על ידי גרירת לבנים עם הוראות, כדי לבנות תסריטים לדמויות, אנימציה ומשחקים.

בואו נתחיל לתכנת יחד!

עקרונות התכנות
Scratch באמצעות

צעדים ראשונים
קהל היעד: ילדים בכיתות ה'-ו'

תחום: מדעי המחשב
מנחה: גלעד בלקין

מספר מפגשים: 20 
משך מפגש: 105 דקות

דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ה' בשעה 17:45,

כיתה 2, קמפוס דוידסון דרום,
במכון ויצמן למדע ברחובות

מועד פתיחה:
31.10.19

איך בונים משחק מחשב?

עמוד 14

של  והמרתק  העשיר  בעולמם  מסע  לטובתנו?  אותם  לנצל  אפשר  ואיך  "טובים"  חיידקים  קיימים  האם 
החיידקים

על כל דבר שאנחנו באים איתו במגע, בכל רגע, חיים חיידקים. עולם החיידקים קיים זה מיליוני שנים, אך המדע המודרני גילה 
אותו רק לפני 400 שנה. מאז גילינו שמערכת החיסון בגוף שלנו מנהלת איתם מלחמה מתמדת ולמדנו שישנם לא רק חיידקים 

מזיקים, אלא גם חיידקים טובים. 

במהלך החוג נכיר את עולם החיידקים – איפה מוצאים אותם בטבע ונבין איך הם חיים, אוכלים ונושמים.

נחשף כמעט בכל מפגש, להיבט חדש הקשור לחיידקים. נבחן כל היבט יחד, תוך כדי התנסות מעשית במעבדה. בדרך נלמד 
כיצד מגדלים חיידקים במעבדה, איך צופים בהם ובוחנים אותם בעזרת מיקרוסקופ, כיצד צובעים חיידקים כדי לדעת את 

הסוג שלהם ואילו סוגים טובים לאדם ואיזה פחות. כך נבין מדוע מערכת החיסון שלנו חשובה כל כך.

אילו חיידקים חיים סביבנו?

קהל היעד: ילדים בכיתות  ה'-ו'
תחום: ביולוגיה

מנחה: ראזי ח'לאילה
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 90 דקות
דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ב' בשעה 15:50

מעבדה 5, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
28.10.19

עולם החיידקים



עמוד 16

איך מדליקים נורה בלי חשמל? כיצד גורמים לחפצים לרחף באוויר? בואו לגלות את העולם המרתק של 
הפיזיקה

כשאתם קמים בבוקר ומדליקים את האור בחדר האמבטיה, ישנה אנרגיה חשמלית. לאחר מכן, כשאתם שוטפים פנים, טיפות 
המים שנופלות לכיור נמשכות למטה בגלל כוח הכבידה. כשאתם יוצאים מהבית ומסתכלים למעלה, אתם רואים את צבעם 

הכחול של השמיים בגלל פיזור החלקיקים באוויר. 

מה משותף לכל אלה? כולם חלק מחיי היום־יום שלנו, וכולם חלק מהעולם המרתק של הפיזיקה. במהלך החוג נצא למסע 
מרתק, שיתחיל במפגשים הראשונים ביותר של האדם עם הפיזיקה של המאה ה-16, ימשיך בגילויים ובגלגולים המודרניים 

שלה, ויסתיים בהצצה לעתיד שצופן לנו התחום. 

בואו לגלות את העקרונות הבסיסיים של הפיזיקה, ולקבל כלים מדעיים להבנת המנגנונים המופלאים ביותר של הטבע בחוג 
מעניין, מסקרן ומעשיר במיוחד!

הקסמים של הטבע: 
מבוא לפיזיקה

קהל היעד: ילדים בכיתות ו'-ז'
תחום: פיזיקה

מנחה: ספיר כהן
מספר מפגשים: 20

משך מפגש: 90 דקות
דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ה' בשעה 16:15,                                                         

מעבדה 5, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
31.10.19

מה הקשר בין צונאמי לגיטרה?

עמוד 15

ניוטון אמר: "אם הרחקתי לראות, הרי זה משום שעמדתי על כתפיהם של ענקים". עכשיו גם אתם יכולים 
להכיר את ה"ענקים" של עולם המדע, שבזכותם אנו יודעים מה שאנו יודעים כיום.

הפעילות בחוג תעסוק בהתפתחות עולם המדע כפי שאנו מכירים אותו כיום. נלמד על מדענים מהעבר, על הניסויים 
שביצעו ועל הרעיונות הנכונים והשגויים שהסיקו מהם.

נתנסה בצורה חווייתית בניסויים שהובילו לפריצות דרך במדע, בניסויים שהפכו את המדע על פיו ואף בניסויים שהפכו 
מכשול בפני התקדמות המדע.

נראה איך מלומדים וחוקרים חישבו את היקף כדור הארץ כבר לפני אלפיים שנה וכיצד מצאו דרך למנוע התפתחות 
חיידקים במזון. נלך בעקבות גליליאו גליליי וניוטון לגילוי חוקי התנועה וחוק הפעולה והתגובה; בעקבות לואי פסטר אל 
התרופה שהאריכה את חייהם של בני אדם; בעקבות ג'אול, וולט וקלווין שהצליחו להפוך את החשמל לתופעה שימושית; 

וגם מדענים גדולים אחרים.

על כתפי ענקים
קהל היעד: ילדים בכיתות ה'-ו'
תחום: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה 

מנחה: רועי גביש
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 90 דקות
דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ה' בשעה 16:15,

מעבדה 6, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע ברחובות

מועד פתיחה:
31.10.19

איך זה שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ ומי המציא את החשמל?



עמוד 17

נפלאות המדע

קהל היעד: ילדים בכיתות ו'-ז'
תחום: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה

 מנחים: ד״ר אליק בליצקי, ספיר כהן 
וראזי ח'לאילה

מספר מפגשים: 20 
משך מפגש: 105 דקות

דמי השתתפות: 1580 שקלים

שעות פעילות ומיקום: 
יום ה' בשעה 18:00,                                                         

מעבדה 5, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
31.10.19

כיצד כימיה יכולה לפענח פשעים, אילו פטריות לא צצות אחרי
הגשם, ואיך זה שאנחנו לא מרחפים באוויר?

החוג פותח צוהר לתחומים מרכזיים במדע – ביולוגיה, כימיה ופיזיקה: מכימיה בשירות הבילוש ועד כוח 
הכובד. הפעילות בחוג תחשוף את המשתתפים למגוון נושאים מעולם המדע. 

ביולוגיה: 
מעניינים  ניסויים  ונבצע  תאים  של  שונים  סוגים  נכיר  למיקרו.  ועד  מהמקרו  ביולוגיה,  מהי  נגלה  במפגשים 
לשאול  איך  נלמד  כך  בתוך  מדענים.  של  מחקר  בשיטות  ונדון  אנימלי  לתא  צמחי  תא  בין  להבחין  נלמד  שבהם 
.DNA-ה מבנה  את  ונכיר  והתורשה  הגנטיקה  בעולם  נדון  ביקורת.  קבוצת  ומהי  השערה  מהי  מחקר,   שאלת 
בתחום המיקרוביולוגיה נתוודע לעולם החיידקים, הפטריות והפרוטוזואה, נפגוש מיקרואורגניזמים מחוללי מחלות וכאלה 
שתורמים לבריאות האדם, ונלמד היכן נמצאים מיקרואורגניזמים ומהם הגורמים שמעודדים את התרבותם או מעכבים אותה.

עמוד 18

כימיה 
הכימיה.  מסתרי  על  אור  נשפוך  המפגשים  במהלך 
נכיר את המושגים הבסיסיים, נתוודע מקרוב לעבודת 
תחומי  בכל  משתלבת  הכימיה  איך  ונלמד  המעבדה 
לניסויים  ויתקדם  בניסוי  יתחיל  מפגש  כל  חיינו. 
במבנה  נעסוק  בהסברים.  שילוו  בכיתה  מדעיים 
האטום, במצבי צבירה, בריאקציות כימיות, בבסיסים 
ובחומצות, בכימיה בשירות הבילוש, בחמצון-חיזור, 

בפולימרים ועוד.

פיזיקה
השולטים  הבסיסיים  הטבע  חוקי  אל  צוהר  נפתח 
בחיינו. בעזרת ניסויים והדגמות נענה על שאלות כגון 
באוויר,  מרחפים  ולא  הקרקע  על  עומדים  אנו  מדוע 
מדוע השמש זורחת בבוקר ושוקעת בערב, מניין מגיע 

החשמל, מדוע יש צבעים ועוד שלל סוגיות מרתקות.

החוג יותאם לרמת התלמידים ויספק להם כלים לחקר 
ולהתנסות עצמית.



עמוד 20

מסע אל עולם המתמטיקה היצירתית.
ימי הביניים  מה משותף למתמטיקה ואליס בארץ הפלאות? מה הקשר בין הריצופים האופייניים לאמנות המוסלמית של 

למבנים כימיים שזיכו את מגליהם בפרס נובל?

בתוכנית "המעגלים המתמטיים של מכון ויצמן למדע" תצללו לעומקה של המתמטיקה היצירתית ותחוו בעצמכם מחקר 
מתמטי מרתק. בתוכנית נאתגר אתכם בצפנים, קסמים, חידות גיאומטריה ועוד, ונגלה שמתמטיקה יכולה להיות גם מרתקת, 

גם עמוקה וגם מהנה! 

את המעגלים המתמטיים יעביר ד"ר יוסי אלרן, מומחה למתמטיקה יצירתית. מרצים אורחים ממכון דוידסון לחינוך מדעי 
ומכון ויצמן למדע ירצו בפניכם בנושאים מרתקים לאורך כמה מפגשים.

נראה לכם שאתם מתאימים לנו ואנחנו לכם? הצטרפו אלינו!
*החוג מיועד לילדים בעלי רצון להעמיק ולאתגר עצמם בתחום המתמטיקה.

המעגלים המתמטיים
של מכון ויצמן למדע

קהל היעד: ילדים בכיתות ז'-ט׳
תחום: מתמטיקה

מנחה: ד״ר יוסי אלרן
מספר מפגשים: 15, אחת לשבועיים

משך מפגש: 120 דקות
דמי השתתפות: 1000 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ב' בשעה 17:30,                                                         

מעבדה 5, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
04.11.19

מה משותף למתמטיקה ואליס בארץ הפלאות?

קורסי העשרה במדע 
לתלמידים בכיתות ז'-ט'
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בחוג נפגוש את עולם הרפואה דרך מגוון נושאים מרתקים הנוגעים לרפואה ולגוף האדם, ונכיר מקרוב את 
השיקולים המשפיעים על הצוות הרפואי.

הרפואה כפי שאנו מכירים אותה כיום היא עולם מורכב, מדע המשלב ניסיון ומחקר שמאפשרים לנו להתקדם צעד אחר צעד 
לשיפור הטיפול בחולים ובמניעת מחלות וריפוין. במסגרת החוג נכיר את מערכות הגוף ונבין את הקשר בין המבנה של כל 

מערכת לתפקודה. במפגשינו נעלה שאלות לדיון ונערוך ניסויים והתנסות עצמית בעזרת ציוד מדעי.

התא  מרכיבי  העישון,  והשפעות  הנשימה  מערכת  הלב-ריאה,  ומעגל  הדם  מחזור  יהיו  בהם  שנעסוק  העיקריים  הנושאים 
והתבוננות בו ברמה המיקרוסקופית, DNA, מיקרוביולוגיה, תרופות ועוד.

רפואה על קצה המזרק
קהל היעד: ילדים בכיתות ז'-ח'

תחום: רפואה
מנחה: יהל אברהם

מספר מפגשים: 20 
משך מפגש: 90 דקות

דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום א' בשעה 18:00,

מעבדה 1, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
27.10.19

ניתן לרפא או אפילו למנוע  וכיצד  מדוע העישון כל-כך מסוכן 
מראש מחלות?

עמוד 22

הוציאו סמרטפונים והפשילו שרוולים, כי השנה אתם הולכים לפתח אפליקציה. הציצו רגע בטלפון שלכם: למה שלא 
תהיו גם אתם בין אלה שכותבים משחקים, כלי עזר או סתם יישומים לכיף?

למעלה מ-3.5 מיליון אפליקציות זמינות כיום להורדה בחנויות היישומים, ומספרן רק צפוי להמשיך ולעלות. ואם מתחשק גם 
לכם להוסיף עוד אחת לאוסף, אנחנו שמחים לבשר לכם שזה בהחלט אפשרי – פשוט עשו זאת בעצמכם!

ראשית נעבור על הידע והכלים הבסיסיים הנדרשים לפיתוח אפליקציות, תוך לימוד עקרונות מתחום מדעי המחשב ותהליכי 
פיתוח תוכנה. לאחר מכן נעבור לתכל'ס: בכל מפגש נעבוד יחד בצוותים לתכנן ולהוציא לפועל פרויקט מתחילתו ועד סופו. 
נעשה לשם כך שימוש בפלטפורמה מבוססת בלוקים שפותחה באוניברסיטת MIT, בשם AppInventor. עד גמר התוכנית 

תבנו אפליקציה באמצעות הכלים שתרכשו במהלך השנה.

חשוב- נדרשת רמת אנגלית גבוהה מאד. כמו כן, על המשתתפים להביא מכשיר עם מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד.

וישומים  משחקים  שכותבים  אלה  בין  אתם  גם  תהיו  שלא  למה 
לטלפון הנייד?

קהל היעד: ילדים בכיתות ז'-ח'
תחום: מדעי המחשב
מנחה: אביחי פרנקו
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 90 דקות
דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ב' בשעה 18:15,

מעבדה 1, קמפוס דוידסון דרום,
במכון ויצמן למדע ברחובות

מועד פתיחה:
28.10.19

פיתוח אפליקציות 
App Inventor -ב
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הצצה לעולם המסתורי של המח- מרכז הבקרה של גוף האדם.
מדוע שוקו חם מתוק יותר משוקו קר? למה ילדים קטנים שומעים יותר טוב ממבוגרים? ואיך אנו מרגישים שמחה ועצב? 

התשובות לשאלות הללו, ולשאלות רבות אחרות, נמצאות במוח שלנו. 

המוח הוא מרכז השליטה והבקרה העיקרי של גופנו. הוא אחראי על יכולתנו לנוע, לראות, לשמוע ולחוש. המוח מעבד את 
המידע הרב הנקלט בחושינו שהופך לאחר עיבוד לזיכרונות, מחשבות, רגשות ודמיון. במהלך החוג נכיר את מערכת העצבים 
ואת מערכות החושים השונות, נלמד אם המוח הגברי והנשי פועלים באותו אופן ואיך מוחנו לומד ויוצר זיכרונות. בנוסף נבחן 

מה קורה במוח כשאנו מרגישים בודדים או עצובים, אוהבים או כועסים.

במהלך המפגשים נכיר שיטות מחקר חדשניות בחקר המוח ונדבר על ההתפתחויות והגילויים האחרונים בתחום. החוג יכלול 
הרצאות, דיונים, פעילויות, ניסויים וסיורים במעבדות לחקר המוח במכון ויצמן למדע.

הכל בראש- קורס 
בחקר המוח האנושי

קהל היעד: ילדים בכיתות ח'-ט'
תחום: מדעי המוח

מנחים: ד״ר נגה זלכה ואיציק סופר
מספר מפגשים: 20 

משך מפגש: 90 דקות
דמי השתתפות: 1500 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום ב' בשעה 16:30

מעבדה 1, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
28.10.19

מה קורה בגוף שלנו כשאנחנו עצובים, שמחים או סתם 
משועממים, ומי שולט על כך?
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נצעד  מנוסים  וחוקרים  סטודנטים  עם  יחד  המדע.  בחזית  ביותר  ה"חמים"  המחקרים  את  נפגוש  זה  בחוג 
בשבילי מכון ויצמן למדע, נערוך ניסויים ונסייר במעבדות. בואו אתנו למסע!

במהלך השנה, המשתתפים בחוג יחשפו למגוון רחב של נושאים מתחומי הידע השונים בעולם המדע. 

החוג יכלול הרצאות, ניסויים, סיורים, ביקורים במעבדות ומפגש עם חוקרים ועם המחקרים ה"חמים" ביותר בחזית המדע. 
לאורך המסע בשבילי המדע נלמד על אטומים, תאים, חוקים פיזיקליים וגלקסיות. בדרך נתוודע למגוון נושאים מדעיים, 

ובהם גבישי חומר, חקר המוח, מיקרוסקופיה, ביולוגיה תאית, מכניקה, מדעי כדור הארץ ועוד. נשאל שאלות וננסה לרדת 
לעומקן של תופעות מדעיות.

במהלך המפגשים נבקר במעבדות מחקר מובילות במכון ויצמן למדע, במוזיאון גן המדע, נשתתף בהרצאות מרתקות ונחווה עוד 
הפתעות רבות. החוג יעניק חשיפה ייחודית לתחומים שונים במדע וידגיש את נקודות המפגש בין הנושאים. 

מצפים לצעוד יחד אתכם במסע בשבילי המדע!

על מה עובדים מדענים וחוקרים במכון ויצמן ממש עכשיו? 

קהל היעד: ילדים בכיתות ח'-ט'
תחום: רב תחומי

מנחה: לידור ביתן
תנאי קבלה: ראיון אישי

מספר מפגשים: 20 
משך מפגש: 105 דקות

דמי השתתפות: 1580 שקלים 

שעות פעילות ומיקום: 
יום א' בשעה 16:15,

מעבדה 2, קמפוס דוידסון דרום
במכון ויצמן למדע שברחובות

מועד פתיחה:
27.10.19

מצוינות –
מסע בשבילי המדע



תנאי הקבלה לחוגים
המופיעים 	  אחרים  ופרטים  ההשתתפות  דמי  לחוג/קורס,  לקבלה  המוקדמות  הדרישות 

מכון  לאתר  היכנסו  ביותר  המעודכן  למידע  הדפסתו.  ליום  נכונים  הזה  בידיעון 
davidson.weizmann.ac.il/ והקורסים:  החוגים  לקטגוריית  מדעי,  לחינוך  דוידסון 

.programs/hugim
מספר המקומות בחוגים/קורסים מוגבל. כל הקודם זוכה.	 
פתיחת כל חוג/קורס מותנית במספר משתתפים מינימלי, שנקבע על ידי מכון דוידסון 	 

לחוג/קורס  זכאים  יהיו  ייפתח  לא  נרשמו  שאליו  שהחוג/קורס  תלמידים  מדעי.  לחינוך 
חלופי או לזיכוי מלא.

תלמידים ייחשבו כמי שנרשמו לחוג/קורס רק אחרי שהוסדר מלוא התשלום. תלמידים 	 
לא יוכלו להשתתף בחוג/קורס מבלי להסדיר את התשלום טרם השתתפותם.

בחוגים/בקורסים שיש בהם תנאי קבלה תישלח הודעה בדוא"ל על קבלת התלמידים 	 
לחוג/לקורס. לאחר קבלת ההודעה, עליהם להסדיר את התשלום המלא.

ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י רכז/ת החוגים בטלפון/	 
מייל/מסרון, בהודעה כתובה או טלפונית.

כללי
מפגשים  ויתקיימו  ייתכן  האנושי"  המוח  חקר  בראש-  "הכול  ובקורס  "וטרינריה"  בחוג   *

המלווים במגע עם בעלי חיים.

סדרי תשלום והנחות
התשלום מתבצע דרך האתר: davidson.weizmann.ac.il/programs/hugim או 	 

דרך מרכז הרישום: 08-9378300.
הרשמה מוקדמת: 10% הנחה על דמי ההשתתפות בחוגים/בקורסים יינתנו לנרשמים עד 	 

סוף אוגוסט 2019.
הנחה לאחים או לנרשמים ליותר מחוג/מקורס אחד: 10% הנחה על חוג/קורס שני ואילך. 	 

אין כפל הנחות. על מנת לקבל את ההנחה יש להירשם טלפונית: 08-9378300.
אין כפל הנחות.	 

תקנון התכנית - תש"פ
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מלגות
ימלאו את טופס בקשת המלגה, שאפשר להורידו מדף  המבקשים מלגות מסיבות כלכליות 
החוגים באתר מכון דוידסון davidson.weizmann.ac.il. יש למלא את הטופס ולהחזירו 
בצירוף האישורים הנדרשים למרכז הרישום. שימו לב – אי הגשת המסמכים הדרושים תגרום 

לעיכוב בדיון במלגה.
על מנת להבטיח את המקום בחוג/בקורס יש להירשם מראש במקביל להגשת טופס בקשת 
ההורים  שני  של  המשכורת  תלושי  של  תצלומים  לצרף  יש  המלגה  בקשת  לטופס  המלגה. 
ואישורים אחרים על ההכנסה המשפחתית לא יאוחר מ־1 באוקטובר 2019. תשובה על גובה 

המלגה תינתן בתוך חודש מיום קבלת הבקשה.

ביטולים וזיכויים
המעוניינים לעזוב ימלאו "טופס ביטול חוג/קורס" המצוי בדף החוגים והקורסים באתר 	 

.davidson.weizmann.ac.il מכון דוידסון לחינוך מדעי
האחריות על מתן הודעה על פרישה מחוג/קורס מוטלת אך ורק על החניכים או ההורים 	 

ולא הרכז/ת או המדריכ/ה. הודעה בעל-פה איננה נחשבת הודעה על פרישה. לא יוחזרו 
תשלומים ללא הודעה על ביטול/פרישה מחוג/קורס במועד וחתימה על "טופס ביטול 

חוג/קורס" המופיע בדף החוגים והקורסים באתר מכון דוידסון.
היה והביטול יתבצע טרם תחילת החוג או הקורס – יינתן החזר כספי בניכוי עמלה של 	 

.5%
היה והביטול יתבצע במהלך שנת הפעילות – הלקוח יזוכה בהתאם לכמות המפגשים 	 

שנותרו, מרגע ההודעה ועד סיום החוג או הקורס.
לא יינתן החזר כספי כלל החל מתאריך 31.01.2020.	 
תלמידים ייחשבו כאילו המשיכו להשתתף בחוג/קורס כל עוד לא מילאו "טופס ביטול 	 

חוג/קורס".
ההחזרים יבוצעו על ידי מרכז הרישום, והתלמידים יעודכנו בטלפון או בכתב על הזיכוי.	 
על הורי התלמידים חלה האחריות לעדכן את מרכז הרישום במכון דוידסון לחינוך מדעי 	 

בכל שינוי בפרטים שנמסרו בעת ההרשמה.
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לוח חופשות תש"פ
עד יום )כולל( מיום מועד

יום א’, 27/10/2019 פתיחת מרכז החוגים

יום ב’, 30/12/2019 יום ג’, 24/12/2019 חנוכה

יום ד’, 11/03/2020 יום ב’, 09/03/2020 פורים

יום ה’, 16/04/2020 יום ג’, 31/03/2020 פסח

יום ב’, 20/04/2020 ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה

יום ד’, 29/04/2020 יום ב’, 27/04/2020 ערב יום הזכרון ויום העצמאות

יום ג’, 12/05/2020 ל”ג בעומר

יום ש’, 30/05/2020 יום ה’, 28/05/2020 שבועות

נשמח לראותכם,
צוות התוכנית.

מנהלת התכנית: אודיה אסייג
רכזת התכנית: אינה ברקן-טננבוים
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hugim@weizmann.ac.il



ידיעון מעודכן ומידע נוסף מופיעים באתר:
davidson.weizmann.ac.il/programs/hugim


