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   14.3.05יום המדע הלאומי 
 שנת איינשטיין העולמית/ שנת הפיזיקה– 2005שנת 

 הצעות לפעילות
 

 מבוא
  הלאומייום המדע

 –איינשטיין . של אלברט איינשטיין) 126ה(חל יום הולדתו  2005 למרץ 14ביום ה 
 . מוכר כגדול המדענים בכל הזמנים–ככל הנראה בדעת קונצנזוס בינלאומית 

 -עת המשטר הנאצי , למקום בולט בתודעה העולמית" זכתה"ל איינשטיין יהדותו ש
כפי שכונתה תורת " (המדע היהודי" בחר לרדוף את יוצרו של -כבר בראשית ימיו 

הוברחו /משפחתו וכל ניירותיו המדעיים ברחו, איינשטיין). היחסות של איינשטיין
 . 1932בעור שיניהם מגרמניה כבר ב

בחר איינשטיין להביע את ,  הצעה לכהן כנשיא מדינת ישראלעל אף שדחה, לימים
 -והוריש את הזכויות לכל מורשתו הרוחנית , תמיכתו במדינה בדרכו שלו

 .לאוניברסיטה העברית בירושלים
 

בחרה הממשלה , מתוך ראיית החשיבות הלאומית של העשייה המדעית לסוגיה
 .כיום המדע הלאומי) כאמור למרץ 14ה(להכריז על  יום הולדתו של איינשטיין 

 
 שנת איינשטיין/שנת הפיזיקה

 . כשנת הפיזיקה הבינלאומית2005 הכריז על UNESCOארגון 
 –הארוע הוכרז מתוך הכרה בחשיבות ובתרומה הגדולה של הדיסציפלינה לאנושות 

כפי שבא הדבר לידי ביטוי בירידה במספר , והירידה ברמת העניין בתחום, מחד
 .  מאידך–למיים הסטודנטים העו

 .ם"ההחלטה אומצה גם על ידי העצרת הכללית של האו
 

אשר , ל איינשטייןלפרץ היצירתיות הגאונית ש,  שנה100לרגל מלאת העיתוי נבחר 
ים מרכזיים  תחומ3 פירסם סדרת מאמרים אשר הניחה את היסודות ל1905בשנת 

 .בפיזיקה
 

וכנגזר , בינלאומיים נרתמו למאמץהלאומיים וה) האקדמיים( אירגוני הפיזיקה מרבית
 .מופקים ארועים ישימים במהלך כל השנה,  מכך

 
 

 עמותת ראשית מדע
אשר הוקם על ידי מנהלים ) ר"מלכ(הינה מוסד ללא כוונת רווח " ראשית מדע"

. בעלי רקע נרחב בהובלת פעילויות מחקר ופיתוח,  הטכנולוגיתהבכירים מהתעשיי
למידע . (ובהקנייתן לילדים, ת העשרה במדע וטכנולוגיההארגון ממוקד ביצירת תוכניו

 )http://www.reshitmada.orgראה גם ב נוסף 
 

 -הכשרה והדרכה ,  במידע-מסייעת , עמותת ראשית מדע, במסגרת יום המדע
הארועים ממוקדים . ליזום ולבצע ארועים ליום המדע, לילדים ומוסדות חינוך

 .מדעןוכ, בהטמעת תודעת איינשטיין כאדם
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, "שנת איינשטיין/שנת הפיזיקה"במסגרת סדרת פעילויות מתמשכות במהלכה של 
,  לילדים ומוסדות חינוך-הכשרה והדרכה ,  במידע-מסייעת , עמותת ראשית מדע

להשתלב במדגם נבחר מבין הפרוייקטים הלאומיים והבינלאומיים אשר מתקיימים 
 .בהקשר זה

 
 רציונאל

  הלאומייום המדע
 פעילויות מתמשכות בעלות להתנעתדע הלאומי מאפשר פלטפורמה יעילה יום המ

 . כמו גם להאצתן של פעילויות קיימות–משקל סגולי פדגוגי 
 

 תשומת הלב התקשורתית אשר תופנה לארועים השונים אשר יערכו במסגרת זו
לבניית תחושת החשיבות , תאפשר את רתימת הסביבה הקרובה לילדים, באותו יום
 .  לארועהראויה

 
 שנת איינשטיין/שנת הפיזיקה

המתנהלות במשך , ייחודיות סדירות,  פעילויותביצועשנת הפיזיקה מאפשרת 
 . תקופה המאפשרת הטמעה יעילה

 
חלק מהפרוייקטים במסגרת זו , מעבר לערכם הסגולי הגבוה של התכנים לכשעצמם

ליזטור לעידוד באופן המשמש קט, כרוך בשיתופי פעולה עם בתי ספר בינלאומיים
 .מעורבותם של הילדים

 
 הצעות לפעילות

 יום המדע הלאומי
תוך שילובם , בהתאם לשכבת הגיל, קושי מדורגות/רמות מורכבותפעילות ב

 .של שני נושאים ראשיים
 

 האדםאיינשטיין 
הפעילות במסגרת זו מבוססת על הכרות עם אבני דרך הביוגרפיות של 

, תו של המדען הדגול כאדם בעל מודעותייחודיותוך דגש על , איינשטיין
 ). בינלאומית ולאומית כאחד( ייחודית - חברתית ההתבטאויות ועשיי

 
מבוסס על ,   של הפעלת הילדים במסגרת זו- המעט קריקטוריסטי -המוטו 

הפרופסור "הצגתו של איינשטיין כאב הטיפוס האותנטי והאולטימטיבי של ה 
 ".המפוזר

 
 :'חטיבה צעירה עד ב

את סיפור הרקע במסגרתו יעבירו המורים לילדים  -חלק ראשון  •
 .הביוגרפי

, של דמותו של איינשטיין במסגרתו ייצרו הילדים ציורים -חלק שני  •
  .לבדה או במעבדה הדמיונית אותה הם מייחסים לו
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 :'ד-'גילאי ג
 במסגרתו יעבירו המורים לילדים את סיפור הרקע -חלק ראשון  •

 .הביוגרפי
 במסגרתו ייצרו הילדים ציור קבוצתי של אבני הדרך - חלק שני •

 הכל קבוצכל כיתה תחולק לקבוצות כך ש. הביוגרפיות של איינשטיין
 בבחירת הציורים הרלוונטיים להמחשת שלב בודד מחייו –תתמקד 

 . וציורוב, של המדען הדגול
ות גראפי של תחנות חייו העיקרי/מדובר בפעילות זו על תאור ציורי, להבהרה

, התיכון, בית הספר היסודי: דוגמת הפרוט שלהלן, של איינשטיין
, הפצצה האטומית, הבריחה מהנאצים, משרד הפטנטים, האוניברסיטה

 )לפרטים ראה בנספחים( .האוניברסיטה העברית
 

 איינשטיין המדען
התנסות וחקירה של מספר תופעות מדע הפעילות במסגרת זו מבוססת על 

 . יר בעשייתו המדעית של איינשטייןהכרוכות באופן יש
 

 . 'ו-'פעילות זו מיועדת לגילאי ה
 

 :מוצע לשלב במסגרת זו שני תחומי תוכן חליפיים
 תורת היחסות –מסה גרביטציונית = מסה אינרציאלית  - 1פעילות  •

 הכללית
o המקצועיים   /אין ללכת שולל אחר אוסף המונחים הפיזיקליים

  . שבכותרת– האולי מעט מרתיע –
יום רובנו נחשפנו לכך בדמות הסיפור על גלילאו -בשפת היום
 :בו הדגים כי,  הניסוי ממגדל פיזהוהמיתוס על

 ".אותה מהירות"נופלים ב" גוף קל"ו " גוף כבד"
o  המחשה נגישה קלאסית לתופעה זו מושגת בעזרת השוואת

תנועתן של שתי מטוטלות בעלות אורך זהה ומשקולות 
 יתשונות בתכל

o ולבחינת , הילדים מופעלים לבניית מערך ניסוי שכזה
 )לעילדהפרכת או אישוש הטענה (תוצאותיו 

o  מומלץ לשמר את מערך הניסוי אותו יבנו הילדים להצגה
 .)ראה להלן" (תערוכת התוצרים"גרת במס

o  הצגת התופעה כתכונה מפתיעה לכשעצמה של הטבע
ואת , או שנה מאז גליל300 אשר דרשה כמעט –הפיזיקלי 

 ,לא לקבלה כמובן מאליוש על מנת -גאוניותו של איינשטיין 
 תורת היחסות –ולפתח בעיקבותיה תורה מדעית חדשה 

 .הכללית
 אלקטרי-האפקט הפוטו - 2פעילות  •

o אין ללכת שולל אחר אוסף המונחים , שוב
 . שבכותרת– האולי מעט מרתיע –המקצועיים   /הפיזיקליים
זה בדמות תאי " אפקט"שפים ליום רובנו נח-בשפת היום

 .אלקטריים-שמש או תאים פוטו
o  במסגרת הפעילות מקבלים הילדים מערך ניסוי המכיל תאי

 .המחוברים לתאי השמש" צרכנים" ו– מקורות אור –שמש 
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o  ניסויים המזהים את התלות בין עוצמת האור לעוצמת
הניזונה מתא ) לדוגמא" צרכנים"אחד ה(התאורה של הנורה 

אפשרים לילדים להכיר את התופעה ולבצע מ, השמש
 .פעילויות חקר ראשוניות בהקשר זה

o  דוגמת –מערך הניסוי מאפשר גם את בנייתם של יישומים 
 .המזהה נוכחותו של אדם" פריצה"גלאי 

o  מומלץ לשמר את מערך הניסוי אותו יבנו הילדים להצגה
 ).ראה להלן" (תערוכת התוצרים"במסגרת 

o  י של איינשטיין כמפענח התופעהההקשר ההיסטורהצגת ,
 .כמו גם את העובדה שעל כך אף זכה לפרס נובל

 
 תוצריםתערוכת 

, מומלץ כי תוצרי עבודתם של הילדים יוצגו לתקופה על קירות בית הספר
 . בלוויית חומרי המקור אשר שימשו להזנת הפעילות

 .טייןנוכחותם של התוצרים תהווה מצע הולם לליווי פעילויות שנת איינש
 
 "ילדים מלמדים ילדים"

הצגת תוצרים הדדית /מוצע לבצע שלב של החלפת מידע, בסיום הפעילויות
 . בין  הילדים

 
 :הערה

, מומלץ לעשות שימוש באותו פילוח לרמות גיל,  כיתות8בבתי ספר יסודיים בעלי 
 ".איינשטיין המדען"במסגרת פעילות ' ושילובם של ילדי ח, תוך הזזה של שנה

 
 שנת איינשטיין/שנת הפיזיקה

 מסמך זה ממוקד בפעילויות .זמינות במסמך נפרד, הצעות לפעילות במסגרת זו
 . בהקשרי יום המדע הלאומי

שולבו סעיפי ההקדמה של שני , עקב הסינרגיה המובהקת בין הארועים, יחד עם זאת
 .במסגרת חלקו הראשון של המסמך, הנושאים כאחד

 
 . המדע בלבד- זה התייחסות לפעילויות יוםמכיל מסמך, מכאן ואילך
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 שיטה
 צוות בית הספר

 מבוססות על הפעלת הילדים "איינשטיין האדם"הפעילויות המוצעות במסגרת 
 . בעזרת צוות המורים האורגאני של בית הספר

 
כמו גם , גם המורים חסרי הרקע במדעים יכולים להעביר בהצלחה את הפן הביוגרפי

 .היצירהללוות את פעילות 
 

והן דוגמאות ,  את נתוני הרקע הביוגרפיים מכילים הןהמקורות המופיעים בנספחים
, של איינשטיין בסיטואציות מצחיקות) או אפילו להעתקה(ויזואליות להשראה 

 .'איינשטיין בתחנות חייו וכו
 

 . כפי שהם -חלק מהמקורות מעובדים להגשה לילדים 
 

 .לם ברמת פרוט גבוההמכיל חומרי ג, חלק אחר מהמקורות
 

 דורשות את יכולתם המקצועית "המדעןאיינשטיין "הפעילויות המוצעות במסגרת 
 . של המורים למדעים

 
 :בסיוע הכלים הבאים, מתוכננת להעברה על ידי המורים למדעים, 1פעילות 
והמשולב כחלק , מערך שיעור הפרטני המוצע מטעם ראשית מדע •

 .מהנספחים
 . הצוות המדעי של ראשית מדעמטעם –פציונאלית  או– הכשרה למורים •

 
ניסוי /בליווי ערכת המחשה, מתוכננת להעברה על ידי מדריכי ראשית מדע, 2פעילות 

 .של העמותה
 

 צוות ראשית מדע 
 :לתמיכה בפעילויות במספר אופניםצוות ראשית מדע זמין 

 הפניה למקורות אפשריים נוספים •
למקורות ביחס ,  ביחס למסמך זה- של צוות בית הספר הכשרה/הדרכה •

  .למערכי השיעורביחס ו
 ."2פעילות "העמדת צוותי מדריכים להעברת  •

 
 הכנות/חומרים

 צוות בית הספר
 . הדפסת מקורות המידע ומקורות הגירוי הויזואליים •

o  בעיקרו של דבר מדובר בהדפסת חומרים ממערכי השיעור של
ים הנספחים וממבחר אתרי אינטרנט אליהם מפנ, ראשית מדע

 .למסמך זה ולמערכי השיעור
o חומרי " יש להדפיס מהווים את םמקורות הגירוי הויזואליים אות

 או חומרים לשילוב אפשרי ,לעבודת הילדים" השראה"ל" הגלם
 .'במסגרת עבודת הילדים כחלק מקולאג
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 חומרי יצירה •
o ניירות 
o צבעים/כלי כתיבה 
o בריסטולים 
o מספרים 
o דבק 
o נעצים/Velcro/להצמדת היצירות לקירות בית -ביקים סרטים ד  

 הספר
 )ראה פרטים במערך הפעילות בנספח  (1חומרי ניסוי לפעילות  •

o משקולות שונות 
o חבלים 
o  או וו של ווילון, למשל סולם צבעים(מתקני תליה( 
o שעוני עצר 

 
 צוות ראשית מדע 

בליוויי צוות ראשית מדע יגיע לפעילות , יבשילו" 2פעילות "במידה והתנאים לביצוע 
 .ערכת השיעור המלאה

 
 

 


