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 נשמח לראותכם,
צוות החוגים - אודיה אסייג ואינה ברקן-טננבוים



 זה רק ספורט?  
מה קורה בגוף בזמן תנועה

נפלאות התבונה – איך 
גורמים לחפצים לחשוב?

עפים על ציפורים – 
צפרות למתחילים

ריקוד המספרים הנעלמים – 
המתמטיקה שמאחורי התנועה

 לשבור את האור -
 סדנת הורים וילדים

 כשג'ודו ופיזיקה 
נפגשים על המזרון

 חיים בזרם – 
היכרות עם עולם החשמל

בסדנה זו נכיר את הקשר – הלא מובן מאליו – בין מתמטיקה ומספרים ובין 
מחול ותנועה: נראה, למשל, איך תנועות מתבססות על עקרונות מתמטיים 
חשובים כמו מחזוריות או סימטריה. נשתמש בתרגילים פשוטים של תנועה, 
מחול וספורט כדי להכיר רעיונות חדשים ומעניינים. בנוסף לכך נפגוש את 
המספר המיוחד 'פאי' דרך ריקודים במעגל, ונלמד איך הסתברות, בדומה 

למחול, מייצרת סדר בבלגן.

בסדנה זו נכיר את הקשר – הלא מובן מאליו – בין מתמטיקה ומספרים ובין 
מחול ותנועה: נראה, למשל, איך תנועות מתבססות על עקרונות מתמטיים 
חשובים כמו מחזוריות או סימטריה. נשתמש בתרגילים פשוטים של תנועה, 
מחול וספורט כדי להכיר רעיונות חדשים ומעניינים. בנוסף לכך נפגוש את 
המספר המיוחד 'פאי' דרך ריקודים במעגל, ונלמד איך הסתברות, בדומה 

למחול, מייצרת סדר בבלגן.

בסדנה נכיר מקרוב את החיידקים שסביבנו, נלמד על המבנה שלהם ועל 
הסוגים השונים. בהמשך נראה איך אפשר לגרום לחיידקים לבטא אור בצבע 
מסוים ונצייר באמצעותם. בארבעה מפגשים נשלב בהנאה יצירת אומנות 

עם יסודות המיקרוביולוגיה.
באופן חד פעמי, בתאריך 10.06.20 הסדנה תתקיים בין השעות 19:30-17:00.

בשנים האחרונות החלה מגמה טכנולוגית שמטרתה להפוך חפצים פשוטים 
שמסביבנו כמו נורות או אפילו מקררים ל"חכמים". אך בשונה מבני האדם, 
מכשירים "חכמים" הם מכשירים שעובדים על פי עקרונות לוגיים-מתמטיים. 
האם זה אומר שהם באמת חושבים? או שיש להם תבונה? בסדנה נעסוק 
בשאלות הללו דרך התנסות מעשית: נלמד קופסאות גפרורים לשחק משחק 
בתהליך של למידת מכונה, נבין איך מחשב מבצע פעולות חשבון ונגלה איך 

הטבע משתמש בעקרונות מתמטיים פשוטים כדי ליצור תבניות מורכבות.

בסדנה זו נכיר את עולם העופות. נלמד מה מאפיין קבוצה זו ונבין במה 
הכללית  ההיכרות  לאחר  אחרות.  חיים  בעלי  מקבוצות  נבדלים  עופות 
נצלול פנימה ונתמקד בתופעות כמו תעופה, נדידה, והקולות שמשמיעות 
הציפורים. ולא רק זה, אלא שנכיר את עולם הצפרות על ידי יציאה לסיורים 
ברחבי קמפוס מכון ויצמן למדע, שהוא סביבה ובית של ציפורים רבות. 
וכן על השימוש במשקפת. ודגשים בצפרות  נלמד על כללים   בסיורים 

*יש להביא לסדנה זו משקפת, במידת האפשר.

כמעט בכל מקום שאליו אנו הולכים אנו מוקפים בחשמל, וקשה לדמיין את 
חיינו בלעדיו. אבל מה זה בעצם חשמל? מה בדיוק זורם בכבלים, בחוטים 
ובמכשירים השונים שמלווים אותנו בחיי היום-יום, וכיצד הם פועלים בזכותו?  
בסדנה זו ננסה לענות על השאלות הללו, ואף נבנה סוללות מפירות ומירקות 
)אנחנו לגמרי רציניים(; נהפוך מסמר ברזל למגנט, ולסיכום נרתום את החשמל 

ואת עקרון המגנטיות כדי לבנות רמקול.

ג'ודו הוא אומנות לחימה מודרנית שנוסדה ביפן ומשלבת אלמנטים של כושר 
גופני, קואורדינציה ומשמעת. משמעות המילה ביפנית  היא "הדרך הרכה". 
במהלך הסדנה נלמד איך בזמן שאנחנו מתאמנים על בלימות, גלגולים ותרגילים 
אנו מתנסים גם בתופעות ובחוקים מדעיים מעולם הפיזיקה, הביולוגיה ואפילו 
הכימיה.נלמד תרגילים בסיסיים בג'ודו ונבין איך לבצע אותם טוב ונכון יותר, 

באמצעות הבנת התופעות המדעיות הרלוונטיות. 

כבר בעת העתיקה גילו בני האדם תופעות הקשורות לאור, כמו: החזרה, 
שבירה ונפיצה, אך החל מהמאה ה-17 נולדו מכשירים חדשים ומתוחכמים יותר 
שעוזרים לנו עד עצם היום הזה לראות את היקום במלוא תפארתו. מכשירים 
אלו כגון המיקרוסקופ והטלסקופ הביאו למהפכה של ממש בתחומים כמו 
אסטרונומיה וביולוגיה, ובסדנה זו נעקוב אחר ההתפתחויות שהובילו ללידתם 
ולשכלולם של המכשירים האופטיים הללו. בנוסף, נגלה כיצד הם מסייעים 
לנו לחקור את העולם ואפילו ניצור בעצמנו דגמים של טלסקופ ומיקרוסקופ!

טל לוי ונועה שפירא

4 מפגשים | לכתות ב'-ג'

נועה שפירא

4 מפגשים | לכתות ג'-ד'

רועי גביש

4 מפגשים | לכתות ו'-ז'

שיר פררה

4 מפגשים | לכתות ז'-ח'

טל לוי

4 מפגשים | לכתות ח'-ט'

אורי מורן

4 מפגשים | לכתות ה'-ו'

ניקול פילמר - קוך

4 מפגשים | לכתות ב'-ג'

ליאת מרקוס

4 מפגשים | לכתות ד'-ה'

 לצייר עם חיידקים – 
מה צבע החיידק שלך?

משחק עם חוקים משלו: 
הכירו את הפלקסגונים

מה שהתחיל כשעשוע פשוט עם מצולעים מתקפלים מנייר, הפך במהרה לשיגעון 
של מתמטיקאים ומדענים ברחבי העולם: הפלקסגונים. יש להם אינספור גדלים, 
צבעים וצורות, ובסדנה זו נחקור את עולמם לעומק, נלמד להכין אותם ונכיר את 
הדרכים השונות לקפלם. נגלה יחד את התכונות המשותפות לכל הפלקסגונים 
בעולם, ונלמד כיצד ממציאים פלקסגונים חדשים. את הידע שנרכוש ניישם 

במשחק אסטרטגיה שכוכביו הם הפלקסגונים, ואת חוקיו נמציא בעצמנו.

טל לוי וד"ר יוסי אלרן

4 מפגשים | לכתות ה'-ו'
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