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 וקדיחנה דו' פרופ

 ראש המחלקה להנדסת פלסטיקה
 שנקר

 
 יום עיון של מורי כימיה במכללת שנקר: הנדון

 
. קבוצת מורים מובילים לכימיה במסגרת השתלמות שנתית ,שנקרב התארחנו 71.1.71ביום ראשון 

ני שנים רבות נכתבה לפ תוכנית הלימודיםאולם , המורים מלמדים את נושא הפולימרים בתיכון
יום העיון בשנקר  .וההשתלמות נועדה לעדכן את הידע התוכני במתחדש בעולם הפולימרים והפלסטיקה

 :כמפורט להלן, אשר הציגו את חזית המחקר והפיתוח בתחום הנדסת פולימרים, כלל סדרת הרצאות

 מודים וכן את מסלול הלי, הציגה את הפעילות האקדמית הנעשית במחלקה –חנה דודיוק -' פרופ
 .דבקים וציפויים פונקציונליים מיוחדים -דיברה על המחקר בו היא עוסקת 

 ננוטכנולוגיה בחומרים פלסטייםשל שלוב קומפוסיט -הננוהתייחס לתחום  –שמואל קניג ' פרופ ,
 .ונות משופרותכלקבלת חומרים פלסטיים בעלי ת

 ברפואה לשימושים ים ביופולימרהציג תחום מחקר בו מהנדסים  – ר דני לוויטוס"ד 

 ועסקה בנושא של הקשר בין פולימרים , פולימרים ביומתכליםסיפרה על תחום ה –ר אנה דותן "ד
 .ואיכות הסביבה

 והרצאתו לוותה בביקור במעבדות , תכן ומוצרים,תהליכי עיבוד הציג את תחום  –ר פביאן ריוס"ד
במעבדות נפגשנו . ם הפלסטייםכדי להכיר את המיכשור המשמש במחקר ואיפיון החומרי, שנקר

אשר העביר את הקשר הנעשה בשנקר בין הנדסת הפלסטיקה , המורים ושוחחו עם משה רובינו
 .לחשיבה יצירתית ועיצוב הנלמדים במקום

והביקור במעבדות הציגו בפני המורים את חזית המחקר והפיתוח בתחום הנדסת ההרצאות 
, באופן ישיר לנלמד במסגרת לימודי הכימיה בתיכוןנושאים רבים שהוצגו מתקשרים . הפולימרים

 .ספר תיכון-ויכולים להוות מוקדי עניין לתלמידים הלומדים כימיה בבית
על מסלול , המורים למדו על הפעילות הנעשית בשנקר בתחום של הנדסת פלסטיקה, בנוסף

אין . מקוםעל המסלול לעתודה ועל הלימודים לתארים מתקדמים הנעשים ב, הלימודים הקיים
 . ספק כי מידע זה יכול לעודד תלמידים לבחור במגמת הכימיה בתיכון

 
ישתפו את וכן שהם , הועשרו באופן בלתי רגיל ביום המרתק שבו השתתפואין לי ספק כי המורים 

בתכנים שלמדו ובמידע החשוב לגבי הפעילות האקדמית הנעשית בשנקר במחלקה תלמידיהם 
 .להנדסת פלסטיקה

 
וכן את כתובות הדואל שלהם להמשך , רפת את רשימת המורים שהשתתפו ביום העיוןאני מצ
 .הקשר

 
 !תודה על היום המעניין ועל האירוח המקסים במחלקה

 
 ,ר רון בלונדר"ד

 ,המחלקה להוראת המדעים
 מכון ויצמן למדע

 ישראלמדינת 
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף מדעים

 הפיקוח על הוראת הכימיה


