
ניצן אונאל הוא מייסד ומנכ"ל חברת מדע עברי
מרצה במגוון תחומים הכוללים פיזיקה, טילים ורקטות, מדע וקולנוע, מנהיגות מעשית, 

טקטיקה ואסטרטגיה.
ההרצאות הופקו לייצר הנאה אינטליגנטית ולעורר חשיבה והתרגשות, תחושות שהצופים 

לוקחים לביתם וילוו אותם הרבה לאחר סיום האירוע.
הן מותאמות לספקטרום רחב של קהלים: חברות וארגונים בבימי גיבוש וכיף, מסגרות חינוכיות 

ובלתי-פורמליות של ילדים צעירים ובוגרים, ואף לקבוצות מעורבות של הורים וילדים.
מטרת ההרצאות היא להאיר את המרתק והמרגש בתחומי הפיזיקה והמדעים, להעצים את 
המשתתפים מבחינה אישית, ליצור גיבוש ולעודד אינטראקציות בין-אישיות ועבודת צוות.

ניתן להגיש את ההרצאות גם במתכונת סדנאות חוויתיות במיוחד
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ההרצאות המוצגות הן קצה הקרחון מרפרטואר של יותר מ-60
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הרצאה ייחודית ומלהיבה העוסקת בבערה, פיצוצים ומה שביניהם מתוך זיקה למושגי יסוד בכימיה!

תוך שימוש במשולש הבעירה כעמוד שדרה דידקטי, יוצגו הדגמות רבות ומגוונות:
בעירת גזים לעומת בעירה של נוזלים, בעירה ללא חמצן, ובעירה של חומרי נפץ.

נראה ונבדיל בין בעירה ופיצוצים של גזים שונים.
ואפילו נצפה בהדגמה של בעירה על הגוף ממש "כמו בסרטים".  

לאחר שהבנו את עיקרון הבעירה לעומק, נוכל לבחון בעין ביקורתית את הפיצוצים בסרטים
ואת השימוש באש בעולם הקולנוע.

נבחן את הקלישאות הקיימות בנושא הבעירה והפיצוצים בקולנוע בעזרת קטעים רבים מסרטים מוכרים,
ומנגד נצפה בסרטונים אמתיים - תאונות מרוצים, פיצוצים בתחנות דלק ומטוסים,

אש בחלל וסרטונים המתארים תאונות ביתיות.
באופן זה נלמד לנתח את הדינאמיקה המאפיינת בעירה ופיצוץ מציאותיים

ונעמוד על הפער הקיים לעיתים קרובות בין מציאות לדמיון. 

להרצאה זו פן חינוכי מיוחד לקראת ל"ג בעומר ופורים, ובכלל, נעסוק בה גם בנושא של לחץ חברתי,
בטיחות ושיקול דעת הנוגעים לשימוש באש וחומרים נפיצים.

חשיפת התלמידים למעשי שובבות שצולמו בווידאו ביתי שלא מסתיימים בצורה הצפויה, מחדדת 
את המודעות, האחריות, וחוש הביקורת העצמית.  

אש, בעירה ובטיחות
במציאות ובקולנוע

הרצאה זו גם מוגשת בגרסת סדנה,
בה הילדים מתנסים בהכנת חומרים שונים מתחום 

הפירוטכניקה. 

"התלמידים למדו בדרך יצירתית אודות תהליך 
הבערה תוך התנסות במגוון הדגמות אטרקטיביות
ניצן עורר סקרנות בקרב התלמידים ע"י שימוש 

בהומור, סרטונים והדגמות מחיי היום יום.
אשמח להזמין את ניצן לפעילויות נוספות בתחום."

מיטל שמיל קמחי
רכזת מצוינות בחט"ב יונתן נתניהו

בעזרת פסיפס של גיבורי על, צילומי חדשות והדגמות רבות עוצמה,
נרים את המסך מעל עולם התופעות הפיזיקליות המפעילות את העולם, ונגלה יחדיו עד כמה הפיזיקה 

יחידה ביכולתה להסביר את עולם התופעות המקיף אותנו.

ההרצאה סוקרת חוקים ותופעות פיזיקאליות מתחום המכאניקה הניוטונית
כפי שמוצגים בז'אנר גיבורי העל, בקטעי סרטים שנבחרו בקפידה מבין אלפי קטעים שנאספו,

ומעמתת אותם עם צילומים מציאותיים )הלקוחים למשל משידורי החדשות(.
כך ניקח סצנות מסרטים מפורסמים, נוכיח יחדיו את הטעויות בהן,

ונדמיין כיצד ייראו בעולם האמיתי בנוסף, ההרצאה כוללת אוסף הדגמות וניסויים,
חלקם יחידים במינם, המסייעים לגילוי ההיגיון והחוקים הספורים והפשוטים
המייצרים את המערכת המורכבת בתוכה אנו חיים, ולה אנו קוראים "העולם".

פיזיקה של גיבורי על

ההרצאה מתאימה במיוחד לעידוד תלמידים מוכשרים 
לכיוון מגמת פיזיקה

הסדנה היא שילוב הרצאת פיזיקה במציאות ובקולנוע
 עם פיזיקה של טילים ורקטות.

בסדנה נעסוק גם בהיסטוריה ובשימושים הצבאיים של טילים ורקטות. 
במהלך הפעילות נשגר סוגים שונים של רקטות ממספר רב של משגרים 

הפועלים על עקרונות פיזיקאליים מגוונים. 
ההרצאה כוללת בין השאר פעילות ייחודית בארץ בה כל תלמיד מכין

ומשגר רקטה סינית ביתית מדלק מוצק לגובה עצום.

סדנת הרקטות הגדולה

סדנה זו מוגבלת בכמות התלמידים!
אורך

6 שעות אקדמיות

סדנה מרתקת ומעצימה, במהלכה מתמודדים הילדים עם הפיזיקה הייחודית 
המאפיינת כלי נשק עתיקים.

 מושגים כגון מתקף, אנרגיה ועבודה יבואו לידי ביטוי חד.
התלמיד יפגוש את התופעות השונות במסגרת קטעי סרטים והדגמות.

כמו כן יזכו התלמידים לירות במגוון קשתות שונות:
קשת אנגלית ארוכה, קשת אולימפית, קשת צייד אמריקאית מורכבת, קשת 

אינדיאנית ורובי קשת שונים,
כשכל אחת מהקשתות מייצגת טכנולוגיה המבוססת על חוקי פיזיקה שונים 

שתכליתם - להשתחרר ממשוואת הקפיץ הפשוט.

פיזיקה של קשתות

סדנה זו מוגבלת בכמות התלמידים! )כ25-30(

בסדנה זו יתנסו הילדים בפעילות המעודדת באופן טבעי,
בצורה שאין מקבילה לה, עבודת צוות ומנהיגות.

טקטיקת לחימה בחרב ארוכה או קצרה, חנית או כידון,
היא בעלת קשר ישיר למושגים פיזיקאליים כמו מסה, תאוצה ומומנט. 

במהלך הסדנה נצפה בקטעים שונים שיציגו את התופעות הללו. 
 ,Dominationונשחק במשחקי מלחמה שונים כמו תפוס את הדגל, משחקי הרעב, ו

חמושים בנשקי מודל מגניבים, כולם עשויים מוטות פיברגלס ומצופים בספוג עבה בתקן 
בינלאומי מחמיר: לבטיחות מרבית של ה"נלחמים".

הפעילות בעזרת כלים אלה תחשוף את התלמידים לחוויה סוחפת וייחודית בה יפעילו 
אסטרטגיה על מנת לפתור בעיות בזמן אמת, ושתאפשר להם להכיר את עצמם לעומק, 

במצבים בהם לא התנסו ביום יום.

טקטיקה ופיזיקה בימי הביניים

מספר תלמידים רצוי: עד 30!

"תלמידי עמ"ט שכבת ז' התנסו בפעילות
טקטיקה ופיזיקה בימי הביניים, בה עליך לרוץ ולשרוד 

בסביבה 'עויינת' כיחיד וכקבוצה בשילוב מגוון אסטרטגיות 
שרכשת.

מבלי להרגיש למדו מהן טקטיקה, עבודת צוות, ומנהיגות.
יופי של גיבוש , תוך חדוות למידה ושיתוף פעולה"

אורט דפנה

הדגמה דידקטית ומרתקת של חוקי פיזיקת החשמל בשילוב קטעי סרטים פופולריים 

שנבחרו בקפידה עם אוסף הניסויים וההדגמות המושקע והייחודי בארץ!

נתחיל מניסויים במחולל ואן דה גראף, המסוגל לסמר שיער ולגרום לריחוף של עצמים.

נמשיך בניסויי מעבר חשמל דרך הגוף,

 נדליק נורות חשמל ואש בעזרת אצבעותינו!

נשתמש במכשיר שבנינו במיוחד על מנת לחשמל ירקות גינה

ולשנות את מצבם מעט...

ולקינוח ניצור ברקים בעזרת סליל טסלה!

הסדנה המחשמלת

משחקי החץ
תוּת אתגרית מנהיגות מעשית דרך ַקּשָׁ

"פעילות מאוד מומלצת לתלמידים בכל הגילאים
)אצלנו הועבר ל ז' ח' ט'(

התלמידים התלהבו ורצו להמשיך בפעילות, ובמשוב שערכתי אחרי הפעילות
ביקשו להחליף את כל שיעורי הספורט בפעילות דומה.

חשוב לציין שלתלמידי שכבת ט' הייתה זו כבר הפעילות השלישית של ניצן המדהים, ולדבריהם 
זוהי הפעילות הכי מגניבה, שווה ומרשימה.

הצלחת לשלב רקע היסטורי ולקשר בין ההתקדמות הטכנולוגית לבין סוגי הנשק בתקופות שונות.
פעילות שמשלבת ידע, כושר והמון כיף! מומלץ ביותר!"

ז'ניה  זנצ'יק טננבאום
חט"ב יונתן נתניהו

"תודה רבה על חוויה קסומה ומעשירה שסחפה את תלמידי המצויינות.
הצלחת לקחת איתך את כולם )כולל את המורות המלוות( למסע מרתק של אבירים בניחוח הסרט משחקי הרעב,

בעזרת פעילות קשתות דומה למשחק הפיינטבול שכולם אוהבים.
 האנרגטיות וההסברים המדוייקים שלך תרמו רבות להצלחת הפעילות. 

הפעילות תרמה לגיבוש הקבוצה, העצמת היחיד ולשיפור התקשורת בין התלמידים.
זאת פעילות מומלצת בחום!"

דנה גרינשפון
רכזת מצוינות חט"ב עתידים אור עקיבא

 מבכירי משרד הכלכלה דרך העתודה הניהולית של דיסקונט,
יחידות בחטיבת הקומנדו ועד טייסי F-15 בחיל האוויר,

משחקי החץ הינה חוד החנית של הסדנאות האתגריות של מדע עברי. 

סדנת משחקי החץ משתמשת במשחקי קשתות אתגרית
שפותחו על-ידי חברת מדע עברי כפעילויות פיתוח מנהיגות,

עבור מנהיגים פוטנציאלים צעירים בהווה ובעתיד.

קשתות אתגרית היא אחותה המשחקית והמהנה במיוחד של הקשתות הספורטיבית.
השחקן מוצא את עצמו פועל בתוך "שדה קרב" המשתנה ללא הרף הן כיחידים והן כחלק מקבוצה.
כשחקן בודד, על המשתתף להפגין תפיסה מהירה ויכולות צליפה, הסתגלות, הסתתרות וחמיקה.

כקבוצה, על השחקנים לתכנן ולהפעיל יחדיו טקטיקה מנצחת, הכוללת הסתערות, איגוף, חיפוי ועוד,
כל זאת באווירה משעשעת ומאתגרת.

פעילות זו תורמת מאין כמוה לחיזוק תחושת היכולת האישית להנהיג קבוצה, לפעול וליזום ביצירתיות 
וביעילות בשדה הלא נודע. כמו כן לחיזוק הביטחון בחבריך ובעצמך.

מכאן שאין כמו "משחקי החץ" ליצירת לכידות בכיתה וגיבוש בקבוצה.

המדריכים מייצרים תוך כדי הסדנא רפלקציה אפקטיבית, התורמת לפיתוח יכולת המשתתפים לפתור 
בעיות בזמן אמת, ולניהול עצמי וקבוצתי משופר בתנאי לחץ.

ציוד:
כל משתתף מקבל קשת וכמה חצי ספוג בטוחים לירי על הגוף, וכן משקפי מגן.

הפעילות כוללת מדים בצבע שונה לכל קבוצה, מחסות מתנפחים ועזרים משחקיים נוספים.

ניתן לצלם את הסדנה ולהפיק סרטון מזכרת ייחודי!
כל הפעילויות עברו אישור מהנדס בטיחות.

סדנה זו מתבצעת בעזרת מצלמה מהירה ייחודית 
המתומחרת בעשרות אלפי דולרים ומסוגלת לצלם עד כעשרים אלף תמונות בשניה.

במסגרת הסדנה מדגימים התלמידים ניסויים שונים ומגוונים.
אין גבול להתרגשות התלמידים המגלים את עצמם בדרך כה שונה מהמציאות היומיומית 

)וכמובן שהם מפיצים מיד את הסרטונים ברשתות החברתיות(
פעילות זו יכולה להקיף עד 3 כיתות, ובסיומה מופק סרטון ערוך מקצועית, שיכול לשמש 

כסרט תדמית לבית הספר.

מיקרוסקופ הזמן

תוצרים קודמים:
)הקלק לצפייה(
אלוני יצחק

 אורט העולמי
מרכז מיכאל

אורך
4 שעות

"אחת החוויות הכי כייפיות וחווייתיות שתלמידי אורטכניון חוו.
זה היה גם כיף וגם מלמד.

אחרי שקיבלנו סרטון תלמידים הראו אותו בגאווה לכל החברים והמשפחה.
חלקם גם שיתפו בפייסבוק ובאינסטגרם את הקטעים הכי מדליקים. 

להגיד שהם נהנו - זה לא להגיד כלום. 
תלמידי ט' שחווה פעילות איתך גם בכיתה ז' )אש ובערה( ובח' מיקרוסקופ של 

הזמן מחכים בקוצר רוח לפעילות "משחקי החץ" של השנה!
המון תודה על חוויה מדעית אדירה!"

אורטכניון קריית ביאליק

מסה, התמדה ותאוצה.
לחץ, כוח ומתקף.

אוסף מדהים של הדגמות וניסויים, חלקם יחידים במינם,
אשר הורכב על מנת להעיר לחיים את המושגים המופשטים 

שבצורתם הגולמית נוגעים במעט מדי מאיתנו.
ההרצאה תצית את הדמיון ותעיר לחיים את הלוגיקה ואת החוקים 

הספורים והפשוטים המפעילים את המערכת המורכבת לאין 
שיעור שבה אנו מתקיימים שנקראת "היקום".

פיזיקה קונספטואלית

מדע עברי
הרצאות מדעיות

לחץ על שם ההרצאה

https://www.youtube.com/watch?v=FSEIBPBqd6k
https://www.youtube.com/watch?v=FSEIBPBqd6k
https://youtu.be/PFJkeynGLdg?t=3
https://youtu.be/FH-VVS8iYIQ?t=295
https://youtu.be/FH-VVS8iYIQ?t=295

