
 7201 ת חקר, מכון דוידסוןמעבד תוכנית השתלמות

 שעות 60
 ואורית מולווידזון מירה תמירנאווה תמם, רים סאבא, שירה ארנפלד, 

 לתקציב כפול לשני מרצים יםהמיועדשעות של ניסויים וסדנאות של דוחות  סימנתי 
 

 לוח זמנים
 מה בתכנית?

 
 

 אחראיות

 
 

 פעולות שיש לבצע

 
שכפולים והזמנת 

 דציו
 שעות יום

 ה 
 6/7   

9:00-10:30 
הכרות ע"י משחק פנטומימה  -פתיחה

 )מושגים ממעבדת חקר(
 מעבדת החקר הצגת

 אורית
 מולווידזון

 + מירה
 תמיר

   קלפי פנטומימה להכרות 

   מצגת להסבר על מעבדת החקר
 ומיקומה בתכנית הלימודים.

 קלפים

 הפסקה 10:30-10:45 
    

 10:45-12:15 

 מחוון + 1ות ניסוי ברמה דריש
להכרת  + זיקוק נר – 1ביצוע ניסוי רמה 

תצפית, פרוש, הצגת מיומנויות חקר 
  מה עשינו, מה ראינו,  - תצפיות ותוצאות

 מה הבנו(

אורית + 
 מירה

  הצגת מחוון רמהI 

  הנחיות לבצוע ניסוי רמהI  - +הנר 
 הזיקוק

  מצגת "השלבים בפעילויות החקר
 תשע"ז"

  1מחוון רמה 

 הנחיות לניסוי 
  הזמנת ציוד

 מלבורנטיות

     הפסקה 12:15-12:45 

 12:45-14:15 

 +מחוון  2דרישות ניסוי ברמה 
להכרת – חלקי 2ביצוע ניסוי  ברמה 

בטיחות, תכנון ניסוי,  מיומנויות חקר:
  הזמנת חומרים וציוד

משאלת חקר ) בחר את המסלול -ניסוי
 ( לתכנון ניסוי וביצוע נתונה

ת + אורי
 מירה

  הצגת מחוון רמהII חלקי 
  הנחיות לבצוע ניסוי רמהII  חלקי– 

 בחר את המסלול
  מצגת "השלבים בפעילויות החקר

 תשע"ז"

  2מחוון רמה 
 הנחיות לניסוי 

  הזמנת ציוד
 מלבורנטיות

     הפסקה  14:15 -14:30 

 14:30-16:00 

להכרת  חלקי 2ביצוע ניסוי  ברמה 
ניסוי, שאילת מגבלות ה מיומנויות חקר:

 שאלות, שאלת חקר, גורמים קבועים, בקרה
מתצפיות לשאלת , צימוקים קופצים -ניסוי

 ותכנון ניסוי החקר

אורית + 
 מירה

  הצגת מחוון רמהII חלקי 

  הנחיות לבצוע ניסוי רמהII חלקי 
  מצגת "השלבים בפעילויות החקר

 תשע"ז"

 

 א
9/7 9:00-9:15 

 
 משוב פתיחת יום

 

   אורית



 לוח זמנים
 מה בתכנית?

 
 

 אחראיות

 
 

 פעולות שיש לבצע

 
שכפולים והזמנת 

 דציו
 שעות יום

 9:15-10:45 

בדגש על מיומנויות חקר:  נחש שחור סדנא
 השערה, ביסוס ההשערה/, מגבלות מדידה

 טיעוןכתיבת 
הכנת בדגש על מיומנויות חקר של סדנא 
  צימוקים קופצים – חלקי 2דוח  

אורית + 
 שירה

 ארנפלד

  נחש שחורהנחיות לבצוע ניסוי  

  מצגת "השלבים בפעילויות החקר
 תשע"ז"

 

 פסקהה 10:45-11:00 
   

 

  בחר את המסלול –ניסוי חקר בביצוע  11:00-12:30
הצגת סדנא בדגש על מיומנויות חקר : 

 מסמך שיתופי – הניסויתוצאות 
 מחוון + 2דרישות ניסוי ברמה 

אורית + 
מירה 

 +שירה

  2מחוון רמה   2מחוון רמה 

 הנחיות לניסוי 
  הזמנת ציוד

 מלבורנטיות

 הפסקה 12.30-13.00 
   

 13:00-14:30 

 – מלא 2ניסוי  ברמה ביצוע של  'חלק א
 נחש בועות

כתיבת מיומנויות חקר: סדנא בדגש על 
ניתוח  הצגה,, דו"ח חלק א + הזמנת ציוד
 ועיבוד תוצאות, גרף, טבלה

אורית + 
מירה 

 +שירה

  נחש בועותהנחיות לבצוע ניסוי  

  מצגת "השלבים בפעילויות החקר
 תשע"ז"

  2מחוון רמה 

 הנחיות לניסוי 
  הזמנת ציוד

 מלבורנטיות

 הפסקה 14:30-14:45 
   

 
14:45-16:00 

 

: מיומנויות להכרת מלא 2ביצוע  ניסוי רמה 
 הסבר התוצאות, הסקת מסקנות

   ,נחש בועות  –ניסוי

אורית + 
מירה 

 +שירה

  מצגת "השלבים בפעילויות החקר
 תשע"ז"

  הזמנת ציוד
משוער 

 מהלבורנטיות

 ב 
10/7  9.00-10.45 

: דיון מסכם, מיומנויותה בדגש עלסדנא 
  תוקף מסקנות וחשיבה ביקורתית

 הכנת דוח נחש בועות

 רים
 +סאבא
 נאווה
 תמם

  

 הפסקה 10.45-11.00 
   

 11.00-12.30 

הצגה בעל פה : מיומנויותה בדגש עלסדנא 
 .נחש בועות -ניסויתוצאות השל 

הניסוי סיכום : מיומנויותה בדגש עלסדנא 
נחש בועות כולל רקע בכיתה בעזרת ניסוי 

 מדעי  על ידי המנחים

רים 
 +נאווה

 הנחיות להצגת הניסוי במליאה 

 מחוון להערכת תלמיד בע"פ 

 רקע מדעי לניסוי נחש בועות 

 רקע מדעי 

 הפסקה 12:30-13.00 
   



 לוח זמנים
 מה בתכנית?

 
 

 אחראיות

 
 

 פעולות שיש לבצע

 
שכפולים והזמנת 

 דציו
 שעות יום

 
 

13.00-14.30 
 

ברמת חשיבה  מיומנויותה בדגש עלסדנא 
 חשיבהחשיבה ביקורתית, גבוהה: 

 נוספות  חקר שאלותרפלקטיבית, שאילת 

רים 
 +נאווה

  מצגת "השלבים בפעילויות החקר
 תשע"ז"

 

 הפסקה 14.30-14.45 
   

 14:45-16:00 
טורקיז  –חלק א'  מלא 2ביצוע ניסוי רמה 

  זה הצבע שלי
 סדנא לכתיבת  דו"ח חלק א'

רים 
 +נאווה

  טורקיז זה הצבע הנחיות לבצוע ניסוי
 שלי

  2מחוון רמה 
 הנחיות לניסוי 
  הזמנת ציוד

 מלבורנטיות

 ג
11/7 

מפגש 
 מתוקשב

סינכרוני הערכת  -א 6שעות סינכרוני(+  2)
 דוחות ע"י המשתלמים

 מצגת למפגש  נאווה

 הנחיות לבדיקת הדוחות 

 דוחות ניסוי  להערכה 

 

 ד
12/7   9:00-9:15 

 
 משוב פתיחת יום

 

   כל הצוות

 9:15-10:45 
טורקיז זה  –חלק ב' מלא 2ביצוע ניסוי רמה 

  הצבע שלי
 'בחלק  סדנא לכתיבת  דו"ח

   כל הצוות

 הפסקה 10:45-11:00 
   

 11:00-12:30 
מחוונים : הערכה מיומנויותסדנה להכרת 

 והערכת דוחות 
 הערכת דוחותב ת התנסות משותפתסדנ

דוחות להערכה מתלמידים )אחד   כל הצוות
 מכל איש צוות(

 דוחות להערכה 

 הפסקה 12:30-13:00 
   

 להערכת דוחות סדנאהמשך  13:00-14.30 
דוחות להערכה מתלמידים )אחד   כל הצוות

 מכל איש צוות(
 

    הפסקה 14.30-14.45 

 הצעות לרצף ניסויים 14:45 -16:00 שעות 40
  ומשובסיכום כללי 

 כל איש צוות יביא רצף אחד.  כל הצוות

  רים שאלות , מירה מסמך. –משוב 

 



 לוח זמנים
 מה בתכנית?

 
 

 אחראיות

 
 

 פעולות שיש לבצע

 
שכפולים והזמנת 

 דציו
 שעות יום

השנה  במהלך
 2יתקיימו  

מפגשים פנים אל 
פנים ומפגש 

 מתוקשב
 שעות 20סה"כ 

 

 

 בין השעות 10.10.2017 – פא"פ 1מפגש 
9:00- 16:00 

בין השעות  21.11.2017 – סינכרוני-מפגש א
18:00-20:00 

 בין השעות 19.12.2017 – פא"פ 2מפגש 
9:00- 16:00 

 
 

 

 
 

 באחריות: נאווה + רים + שירה
 

 ית+ מירהבאחריות: אור

 

 


