
...'קטנו מעשיך ה/מה גדלו

ד"מגמת פיזיקה תשע



ד"בס

...בוחרים פיזיקה
ד"ח תשע"ישת/ מצגת הסברה ללימודי פיזיקה        

הפיזיקה היא מאבני

היסוד של כל ענפי המדע  

ומכאן שהיא, והטכנולוגיה

המפתח להבנת העולם בו 

התבוננות במעשה. אנחנו חיים

הבריאה היא אחת הדרכים  

'המרכזיות להגיע לאהבת ה

.  וליראתו

)'א', ם יסודי התורה ב"פ הרמב"ע(



,לימודי הפיזיקה פותחים בפנינו עולם נפלא ומרתק
:העולם שלנו–עולם שלא הכרנו 

?מדוע השמיים כחולים

?  איך נופלים גופים

?מהי פצצת אטום

סיבים "כיצד פועלים 
?"אופטיים

?כיצד פועל מנוע חשמלי

לקרינת , מה בין גלי האור
X?

תופעות אלו ורבות אחרות  

ניתנות להסבר בעזרת  

.חוקי הפיזיקה  



?מציאות או דמיון–פאטה מורגנה 



:נושאי לימוד עיקריים

  ,התנועה חוקי –ואופיקה מכניקה
  ,הגרוויטציה כוח ,אנרגיה ,בליסטיקה

.ועוד האור חקר ,לוויינים תנועת

  מבנה חקר ,האור חקר –וחומר קרינה
  ולתורת גרעינית לפיזיקה מבוא ,החומר

  .ועוד ,הקוונטים

  ,אלקטרוסטטיקה –אלקטרומגנטיות
  השראה ,מגנטיות ,החשמלי הזרם

.אלקטרומגנטיות

הללו הנושאים בכל –מעבדות



:תכנית הלימודים החדשה

יחידות ' מסהנושא
לימוד

כיתה

א"י2מכניקה ואופטיקה

ב"י1קרינה וחומר

ב"י1אלקטרומגנטיות

ב"י1מעבדות

ב"י–א "י5כ"סה



...וישנם במהלך השנה גם סיורים מעניינים

 מכון

וייצמן

מוזיאון 
המדע  

בחיפה  
ובירושלים

' האוניב
העברית



לבוגרי מגמת פיזיקה יתרון בלימודי
:השכלה גבוהה

ל עונה על דרישות הקבלה של כל"יח 5בחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של 

בהנדסה ובכל הפקולטות היוקרתיות, המוסדות להשכלה גבוהה במדע

.  והמבוקשות ביותר

)במקצועות אחרים' נק 10בהשוואה ל (' נק 25בונוס מוגבר של  -בפיזיקה 
 

:ובן גוריון, בר אילן, אביב-תלבאוניברסיטאות  הנדסהובפקולטות ל בטכניון

סטודנט ללא בגרות בפיזיקה חייב להשלים את לימודי הפיזיקה ולהבחן  

.  יש עדיפות לבעלי בגרות בפיזיקה רפואהבפקולטות ל. בבחינת מיון בפיזיקה

 

יש נטייה להעדיף  , משפטיםכגון הפקולטות ל, גם בפקולטות לא מדעיות

.בעלי בגרות בפיזיקה

 

אביב ממליצות-באוניברסיטת תל ביולוגיהול כימיהאפילו הפקולטות ל

.לנרשמים לרענן את חומר הלימוד בפיזיקה לפני תחילת הלימודים 



:ביקוש רב במשק לבוגרי פיזיקה 

כלים: כגון ,לימודי הפיזיקה מקנים מיומנויות חשיבה

.ראייה מערכתית, גמישות מחשבתית, לניתוח ופתרון בעיות

הן כפיזיקאים בצוותי  , בשל כך הפיזיקאים מאד מבוקשים

שוק  . טק-ההיי פיתוח שונים והן בתפקידי ניהול בתעשיית 

.  העבודה לפיזיקאים צומח ומשגשג

מספרם של הפיזיקאים בעמדות ניהול בענפי המשק שונים

.עולה בהרבה על מספרם היחסי בלימודי ההשכלה גבוהה



לימודי הפיזיקה בתיכון פותחים דלתות. פיזיקה הוא מקצוע תשתית

:לתחומי עיסוק רבים ומגוונים

תקשורת, לייזרים, לוויינים, סיבים אופטיים  :תקשורת והעברת נתונים

.סלולרית

, מדפסות, אלקטרוניקה, מזעור :טק-תעשיית המחשבים וההיי

.אכסון מידע

, CT ,MRI, במכשירי הרנטגן xקרינת  :טכנולוגיה והנדסה רפואית

.ממוגרפיה ניתוחי לייזר, אולטרסאונד

,חלליות, חומרים מורכבים למטוסים:  תעשיית הכימיה והנדסת חומרים

.ספורט

מיפוי  , אקוסטיקה, מניעת זיהום אוויר :פיזיקה באיכות הסביבה

.חיפושי נפט, אוקיאנוסים

 ...ועוד

:מגוון אפשרויות תעסוקה



  :יתרונות בשירות הצבאי

תפקידים צבאיים הדורשים

:ידע בפיזיקה

מסלולי עתודה אקדמית

קורס טייס

תפקידים מסווגים שונים

מדריכי טיסה



למגמת הפיזיקה מתאימים  , מצד אחד–וזכרו 
!תלמידים רציניים

כדי ' איינשטין'אין צורך להיות   -אך מצד שני 
....ללמוד פיזיקה



!בהצלחה בבחירה


