
 בירם-מסלולי לימוד הפיסיקה בבית

 

 י"ב.-יח"ל בכיתות י', י"א ו 5בירם לומדים את מקצוע הפיסיקה במסלול -בבית
לימודי המקצוע כוללים את הלימוד העיוני וגם את לימודי המעבדה במסלול 

 "מעבדת חקר".

 

 החל מכיתה י"א, בנוסף ללימודים הרגילים נפתחים שני מסלולים נוספים:

  תלמידים בעלי הישגים גבוהים במיוחד יכולים להצטרף  .מועשרתפיסיקה
את המקצוע בהיקף רחב יותר  יםמדולכיתה "פיסיקה מועשרת", בה הם ל

החינוך. בכיתה זו נהוג שימוש נרחב מהרגיל  מתוכנית הלימודים של משרד
דבר שמאפשר ניתוח מעמיק יותר של הבעיות  -בכלים מתמטיים 

יתה המועשר, דני גלאובך, מלמד גם במכינה של הפיסיקאליות. מורה הכ
תלמידי הכיתה  הטכניון ומשמש כיועץ אקדמי של צוות מורי הפיסיקה.

יח"ל, כמו שאר תלמידי  5המועשרת נבחנים בחינות בגרות בפיסיקה 
 הפיסיקה. 

תנאי קבלה לכיתה המועשרת: הישגים גבוהים בפיסיקה ובמתמטיקה 
 יסיקה שלימד את התלמיד בכיתה י'.בכיתה י' והמלצה של המורה לפ

 

אני בחרתי פיזיקה מועשרת כי רציתי להרחיב את הידע שלי, להבין יותר, "
פיזיקה מועשרת פתחה לי עוד  להעמיק יותר בנושאים הנלמדים בכיתה.

 שלא חשבתי שאגיע אליהם בכיתה הרגילה. ,מבט ודותחשיבות ונק

העולם שבתוכנו והעולם שמעבר פיזיקה הכרחית להבנת העולם שמסביבנו, 
לימודי הפיזיקה המועשרת  לנו. זהו תחום המדע הבסיסי והיסודי ביותר.

 "מאתגרים את הדמיון ומרחיבים את גבולות הדעת.

 )מי, תלמיד כיתה י"א(

 

אני לא אשקר, פיזיקה מועשרת דורשת השקעה גדולה של זמן ותרגול, יותר "
ב את מחשבתו ולחשוב כמו פיזיקאי, מפיזיקה רגילה. אבל מי שרוצה להרחי

מומלץ לעשות זאת. בסופו של  - ומוכן להשקיע את הזמן והעבודה הנדרשים
הבעיות, אבל פיזיקה  ןדבר יוצאים אם אותה בגרות ויכולת לפתור את אות

כלים לחשוב עצמאית מעבר לחומר הלימוד, ופה נמצא  נותנת יותרמועשרת 
 "ההבדל.

 עידו, תלמיד כיתה י"א

 



 .פיזיקה  -בירם מקצוע חדש -מזה כשלוש שנים נלמד בבית פיסיקה מחקרית
החדש, צביר החקר  של מהקהה המורה אלירן דניאל הוביל את  מחקרית.

שוויו  ספר.-שבו לוקחים חלק מספר בתי ,נקרא כיום צביר "הר הכרמל"ה
יח"ל והוא נלמד בצמוד ללימודי הפיזיקה הרגילה. מקצוע זה  5הממסלול 

 ,פיזיקה הרגילהל בנוסף ,בונוס )פקטור( בשלב חישוב הסכם לטכניון מקבל
ת הלימודים בשנ מה שנותן יתרון משמעותי לתלמידים המסיימים אותו.

אותו סיימו  ,במחזור הראשון של המסלול "פיסיקה מחקרית" ,תשע"ט
  .תלמידים 12 בהצלחה

 
 
 

 תוכנית הלימודים

  י"א. בסיום כיתה י"א התלמידים -ו החומר העיוני נלמד בכיתות י' –מכניקה
 נבחנים במבחן הבגרות בנושא.

  החומר העיוני נלמד בכיתה י"ב. בסיום כיתה י"ב  -חשמל ומגנטיות
 נבחנים במבחן הבגרות בנושא.התלמידים 

  י"ב. בסיום י"ב ניתנת -החומר העיוני נלמד בכיתות י', י"א ו –קרינה וחומר
 ספרית, ללא מבחן חיצוני.-הערכה בית

  י"ב התלמידים לומדים לערוך -במהלך כיתות י', י"א ו –מעבדת חקר
ניסויים פיסיקאליים ולנתח את תוצאותיהם. בסיום כיתה י"ב התלמידים 

 חקר".-נבחנים במבחן הבגרות המעשי "מעבדת
 

 תנאי קבלה

  ומעלה בפיסיקה בכיתה ט' 80ציון שנתי 

 5 יח"ל מתמטיקה 

 

 לימוד-כיתתמחוץ ל

  בכיתה י"א מתקיים יום השיא של לימודי הפיסיקה באחד מפרקי
השעשועים הגדולים: ב"סופרלנד" )ראשל"צ( או ב"לונה פארק" )תל אביב(. 

י לקראת יום הפעילות התלמידים לומדים עם החוברת שערך המורה דנ
גלאובך. הם נדרשים לנתח, להבין ולהסביר על סמך הנלמד בשעורי 

הפיסיקה את פעולתם של המתקנים השונים: מכוניות מתנגשות, ספינת 
פלייר וכו'. במהלך היום עצמו התלמידים נהנים -פיראטים, גלגל ענק, סטאר

המשקל שלהם, את הכוחות -ממתקני הפארק וחווים על גופם את שינויי
והמדומים( שפועלים עליהם, את המתקף שמופעל עליהם ואת )הממשיים 

התנע שבא בעקבותיו... לא מפתיע, שבבחינות הבגרות רבים -שינוי
 התלמידים שבוחרים לפתור שאלות שקשורות דווקא לתופעות האלה.

 



  כל שנה מספר קבוצות של תלמידי כיתה י"ב משתתפים בהצלחה רבה
ווידסון. בשנים אחרונות מוביל היוקרתי של מכון ד הכספותבטורניר 

בירם הוא המורה אלירן דניאל. במסגרת התחרות -הפרוייקט בבית
מנגנוני נעילה ל"כספות" המבוססים על  מתכננים ובונים התלמידים

עקרונות פיסיקאליים. במהלך הטורניר המתחרים מציגים את כספותיהם 
ועוברים מחדר לחדר במטרה לפרוץ את הכספות של חבריהם על בסיס הבנה 

בכתבה ופיצוח של חוקי הפיזיקה שעל בסיסם נבנו הכספות השונות. 
 פיראטים, חייזרים וחתולים: טורניר הכספות במכון דוידסוןשבקישור 

תמצאו את התיאור הנלהב של כתב העיתון "ידיעות אחרונות" שביקר 
-הכספת של תלמידי בית –בטורניר, ובתמונה תראו את ספינת הפירטים 
ות אותה, יחד עם כספות בירם שזכתה בפרס הטורניר וכעת תוכלו לרא

 אחרות, בחדר פרוייקטים בקומה ב' של מתחם המדעים.

 

 סדנת ארנון למדעני תלמידים של כיתות י"ב ל 20-בשנים אחרונות יוצאים כ
, הפקולטה תיכון מצטיינים במכון וייצמן למדע לתלמידי סמינר - העתיד

בפיזיקה בכלל לפיסיקה. סדנת ארנון נועדה לחשוף תלמידי תיכון למחקר 
להמשיך בתחום הפיזיקה בלימודיהם  אותםלעודד  ,ולמכון ויצמן בפרט

לסדנה קבוצות מצומצמות מוזמנים  הגבוהיים ולהרוות את צמאונם לידע.
 6) ספר נבחרים-בתיב כיתות י"בביח"ל  5פיסיקה  ם הלומדיםתלמידישל 
 בתוכנית הסמינר הרצאות של המרצים המלמדים . ספר בלבד!(-בתי

בפקולטה לפיסיקה של מכון ויצמן, ביקורים במעבדות בהם מתבצע המחקר 
 ומפגשים עם המדענים והסטודנטים של מכון ויצמן. 

 

 סמינר "פיסיקה של חלקיקים אלמנטריים" ב-CERN .בשנים אחרונות כ-
תלמידי פיזיקה משכבת י"ב יוצאים לביקור במאיץ ההדרונים הגדול  30

Large Hadron Collider (LHC) - הגדול, שממוקם בצרן  מאיץ החלקיקים
 European Organization for Nuclear -שבשוויץ )על גבול צרפת(, 

Research (CERN). חוויה ייחודית חד פעמית, מציתת דמיון ומעוררת  זוהי
השראה לאלו מתלמידינו המתעניינים במחקר המדעי בדגש תחומי הפיזיקה 

נפגשים עם החוקרים  םתלמידיה CERN-בבמהלך הביקור  וחקר הגרעין.
העובדים במתקן מאיץ החלקיקים, לוקחים חלק בסיורים ובהרצאות 

 במתקן ובמכוני המחקר הצמודים אליו.

 " .משלחת מדהימה מעניינת ומאתגרת, אני שמח שהייתי חלק מהמשלחת"
 נור, תלמיד כיתה י"ב

המרתקות. אפשר היה להישאר ולהמשיך לשמוע את ההרצאות  ימבחינת"
כל יום היה מעניין יותר מקודמו. נראה לי שמצאתי את המקצוע שלי 

 "והייעוד שלי בחיים.
 נועה, תלמידת כיתה י"ב

"למדתי והחכמתי אולי יותר מאי פעם ועכשיו אני מבין כמה שככל שאני 
 אני יודע פחות"! -יודע יותר

 דורון, תלמיד כיתה י"ב

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5170025,00.html
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