
סדנאות קצרות במדע
 פעם בשבוע אחר הצהריים למשך 5-4 מפגשים )בהתאם לסדנה( 

 ניפגש סביב נושא מדעי שתמיד רציתם להכיר מקרוב

תוכניה מעודכנת ותקנון מופיעים באתר:
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/hugim_workshop

להרשמה ולפרטים נוספים: 
מרכז הרישום טל' 08-9378300
davidson.weizmann.ac.il 

חוגי מכון דוידסון לחינוך מדעי מציעים לילדים ובני נוער – עלותמקוםשעותתאריכיםכיתהסדנאחודש

ביומימיקרי – ינואר
הפתרונות המופלאים 

של הטבע

מעבדה 15, 2.118:00-16:30 | 9.1 | 16.1 | 23.1 | 30.1ד'-ה'
קמפוס דוידסון 

צפון

₪ 300

צבעים בטבע - הצצה 
לעולם ההנדסה 

הגנטית

מעבדה 14, 9.118:00-16:30 | 16.1 | 23.1 | 30.1 ח'-ט'
קמפוס דוידסון 

צפון

₪ 250

כשג'ודו ופיזיקה פברואר
נפגשים על המזרון

חלל עליון, 6.218:30-17:00 | 13.2 | 20.2 | 27.2 | 6.3ב'-ג'
גן המדע

₪ 300

מעבדה 14, 13.217:15-16:00 | *20.2 | 27.2 | 6.3ז'-ח'לצייר עם חיידקים
קמפוס דוידסון 

צפון

₪ 250

* באופן חד פעמי, בתאריך 20.2 סדנת "לצייר עם חיידקים" תתקיים בין השעות 18:30-16:00

חדר מחשבים 18.217:30-16:00 | 25.2 | 4.3 | 11.3 | 18.3ה'-ו'חי בסרט מדעימרץ
תחתון, 

קמפוס דוידסון 
צפון

₪ 300

מועדון 42: הקשרים 
בין מדע, טכנולוגיה 

וחברה במאה ה-21     

חדר דיונים גדול, 11.217:00-18:30 | 4.3 | 11.3 | 18.3י'-י"ב
קמפוס דוידסון 

דרום

₪ 250

חופשת פסחאפריל

על גיאומטריה מאי
ואורגמי

מעבדה 14, 1.518:00-16:30 | 8.5 | 15.5 | 22.5 | 29.5ג'-ד'
קמפוס דוידסון 

צפון

₪ 300

 סודות ההצפנה – יוני
איך לשבור את הצופן

מעבדה 14, 5.618:00-16:30 | 12.6 | 19.6 | 26.6ה'-ו'
קמפוס דוידסון 

צפון

₪ 250

נשמח לראותכם,
צוות החוגים.

מנהלת התכנית: אודיה אסייג
רכזת התוכנית: אינה ברקן



ביומימיקרי – הפתרונות 
המופלאים של הטבע

בחוכמתו רבת השנים של הטבע טמון פוטנציאל אדיר. אנו מזמינים 
אתכם להתבונן בטבע כאדריכל מנוסה ולצפות בהתפתחות 
האבולוציונית כתהליך רב שנים של בקרת איכות ושיפור המוצר. 
נתחקה אחר חידושים בתחום הביומימיקרי – המדע של חיקוי 
ההמצאות המתוחכמות של הטבע – נתבונן בטבע ונראה לאילו 
בעיות אנושיות אנו יכולים למצוא פתרונות על ידי חיקוי הטבע.  

נבנה, נסייר, נחשוב ונדון בשאלות מרתקות בתחום.

 יונתן קצנלנבוגן
5 מפגשים | לגילאי ד'-ה'

לצייר עם חיידקים

בסדנה נכיר מקרוב את  החיידקים שסביבנו, נלמד על המבנה 
שלהם ועל סוגי החיידקים השונים. בהמשך נלמד מהי הנדסה 
גנטית, ונראה  איך אפשר לגרום לחיידקים לבטא אור בצבע מסוים 
ונצייר באמצעותם. בארבעה מפגשים נשלב בהנאה יצירת אמנות 

עם יסודות המיקרוביולוגיה.

 איליה ויינברג סלוצקין ואודיה אסייג
4 מפגשים | לגילאי ז'-ח'

מועדון 42: הקשרים בין מדע, 
טכנולוגיה וחברה במאה ה-21

מדריך הטרמפיסט לגלקסיה קובע שהתשובה לשאלה של הכל 
היא 42. בסדנה, נצא למסע אל השאלות הגדולות שהאנושות 

ניצבת בפניהם ונראה איך הן משפיעות על כולנו.
במאה השנים האחרונות, קצב החיים, איכותם ואורכם השתנו 
לבלי הכר, בעיקר בזכות ההתפתחות המואצת של יישומי המדע 
והטכנולוגיה בחברה. היכולת הטכנולוגית והידע המדעי שרכשנו 
מציבים בפנינו דילמות מוסריות וערכיות בכל תחומי החיים, 

שתופסות מקום מרכזי בשיח הציבורי והפרטי גם יחד. 
מהן הדילמות האלה? איך אנחנו מתמודדים איתן? האם "ידע 
הוא כוח", ואם כן – באיזה ידע ובאיזה כוח מדובר? בואו למסע 
אל השאלות הגדולות שהאנושות ניצבת בפניהם. נדון בתשובות 
שניתנות להן ונבחן איך הן משפיעות על כל אחד ואחת מאיתנו 

ונכיר דילמות חדשות שמתעוררות יותר ויותר בעידן הנוכחי. 

ד"ר ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון לחינוך מדעי 
4 מפגשים | לגילאי י'-י"ב

חי בסרט מדעי

בסדנה זו ניצור, נלמד, נחווה, נסביר ונתנסה.
בסדנה נתאר תופעות מדעיות ונצלול לעולם קסום שבו כל שנייה 
חשובה. מציאת הסבר לתופעה מדעית היא אתגר לא קטן שננסה 
להתמודד איתו. מה הדברים החשובים שכדאי לנו לשים לב אליהם 
כשאנו יוצרים סרטון מדעי? ואיך הכי טוב לעשות את זה? יחד 
נתנסה בניסויים קצרים וניצור מהם סרטון מדעי. נלמד את העקרונות 

והשיטות הנחוצים כדי ליצור סרט מדעי קצר וטוב.
יש להביא מטען עם כניסת USB וטלפון חכם.

 ד"ר אבי סאייג
5 מפגשים | לגילאי ה'-ו'

צבעים בטבע – הצצה 
לעולם ההנדסה הגנטית

בעלי החיים משתמשים בטבע באורות כדי לתקשר זה עם זה, 
למצוא בני זוג, לצוד או להתגונן מפני טורפים. יש למשל מדוזה 
שמאירה את גופה באור ירוק כשהיא בסכנה. בשנת 2008 קיבלו 
שלושה חוקרים פרס נובל על גילוי החומרים שיוצרים את הצבע 
הירוק הזה, והתגלית שלהם שינתה את פני המדע. היא אפשרה 
למדענים להאיר תהליכים ולראות דברים שעד אז נותרו נסתרים 
ולא ידועים. כיום, באמצעות הנדסה גנטית, מדענים יכולים להאיר 
את אבני הבניין של גופנו ולחקור את בסיס התהליכים המתרחשים 

בגופם של יצורים חיים.

 מיכל אייזנברג
4 מפגשים | לגילאי ח'-ט'

כשג'ודו ופיזיקה נפגשים 
על המזרון

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 אנחנו 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. בואו נתחיל!

 ניקול פילמר
5 מפגשים | לגילאי ב'-ג'

סודות ההצפנה – איך 
לשבור את הצופן

צפנים הם חלק בלתי נפרד מחיינו. אנו נתקלים בהם שוב ושוב 
במייל, בפייסבוק, בבנק, בעולם המודיעין ובתחום אבטחת המידע. 
בסדנה נעסוק בהתפתחות הצופן מימי קדם ועד היום ונכיר צפנים 
מפורסמים דרך פעילויות חווייתיות וקבוצתיות המותאמות לגיל 
המשתתפים. בסופה ננסה לתכנן צפנים משלנו ונעמיד את חוזקם 

למבחן.

 צחי גבזי
4 מפגשים | לגילאי ה'-ו'

על גיאומטריה ואוריגמי

האם ניתן ליצור שפירית ממשושים? וינשוף ממשולשים שווי צלעות? 
בסדנה נכיר מושגים גיאומטריים חשובים באמצעות התנסות 
פעילה וחווייתית בבניית דגמי אוריגמי – קיפולי נייר. נאתגר את 
עצמנו בבניית דגמים "מודולריים", שמצרפים מבנים קטנים יותר 

לצורות גיאומטריות תלת-ממדיות מרשימות.

 צחי גבזי
5 מפגשים | לגילאי ג'-ד'

רץ- -מ

ר- וא ר--ינ וא --ינ -פברואר--פברואר

רץ- --מ מאי וני-- -י -חופשת פסח-


