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 : אחר"ת מרכז ו   ארכימדס' 'נקודת   המדרש בית  נשי א ב'תהודה'  של  מאמרים 

 

 

 :שני מאמרים של אנשי אחר"תמתפרסמים של תהודה    1-2,  חוברת  28בכרך  

 

 בין המכתבים חליפת על - אור בקרן מעשה: מדען לבין סקרן ילד בין מכתבים חליפת(. 2009כהן, עמוס )

  .שליט דה עמוס לפרופ'   כהן עמוס

 .   2009כסלו תש"ע,  דצמבר .    11-13,   עמ'  1-2  , חוברת מס'28"תהודה", כרך 

   13.pdf-https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/11       

  ~~~~~~~~~~~~ 

 עיתון מורי הפיזיקה בישראל:   -ב'תהודה'  -  מרכז  אחר"תמאמר על  

: המרכז היהודי תרבותית-אחוות חוקרים רב –אחר"ת (. 2009, יותם )רייך, משה; כהן, עמוס; הוכשטטר

 ערבי לעבודות חקר בפיסיקה בגליל המערבי.

 .   2009.  כסלו תש"ע,  דצמבר  62 – 53, עמ' 2 – 1, חוברת מס' 28"תהודה", כרך 

  https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/53-62(1).pdf    

   ~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~ 

 באמצעות תיכון תלמידי של מרחוק אסטרונומי מחקר(. 2011)בועז רון זוהר, מאיר מידב ונוח ברוש

 2011ינואר   1, חוברת   29עיתון מורי הפיזיקה בישראל, כרך  -'תהודה' . גדולים רובוטיים טלסקופים

   28.pdf-https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/20       

  ~~~~~~~~~~~~ 

 . שביט כוכב גרעין של רדיוס מדידת(. 2012זוהר )-בועז רון

   2012יוני   2,  חוברת  30 עיתון מורי הפיזיקה בישראל, כרך -'תהודה' 

  13.pdf-https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/5    

  ~~~~~~~~~~~~ 

 מתפרסמים בגיליון של  'תהודה'     ד"ר  יפתח  נבותשני מאמרים של  

 .    2015  ,    יולי1-2גיליון  33עיתון מורי הפיזיקה בישראל,   כרך 

ד"ר יפתח נבות הוא בוגר בית המדרש 'נקודת ארכימדס', איש ההיטק   ומורה לפיזיקה בבית הספר הרב 

יפתח נבות הוא מדריך בבית המדרש 'נקודת ארכימדס' ורכז אקדמי ד"ר יום, כתחומי עמל עמק חרוד. 

  .  של צביר חקר

 המאמרים:   

          גלי קול באוויר ואופטיקה גאומטרית

51.pdf-http://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/45      

     גלי קול באוויר ועקרון אי הוודאות

  59.pdf-http://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/52      

~~~~~  ~~~~~~~ 

 .עיתון מורי הפיזיקה –'תהודה' ,    יצא לאור  גיליון  של   2016באוגוסט 

https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/11-13.pdf
https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/53-62(1).pdf
https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/20-28.pdf
https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/5-13.pdf
http://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/45-51.pdf
http://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/45-51.pdf
http://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/52-59.pdf
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 ,  מבית המדרש 'נקודת ארכימדס'  וממרכז אחר"ת!שלושה מאמרים  משלנובגיליון המסכם את תשע"ו  

 .   שניר כהן ואורית כהן עמוס מאת  -  הטבע של הקסומות הזוויות   

http://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/page%2012-23(1).pdf    

 .   זיו ועמית נבות יפתח מאת  -  משולחן מחליקה שרשרת   

http://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/page%2052-63.pdf   

   זיו ועמית נבות יפתח מאת  -  בסיבוב שרשרת   

http://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/page%2064-72.pdf   

   ~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~ 

   1-2, חוברת   35  עיתון מורי הפיזיקה בישראל, כרך -'תהודה'   ?שטה הסירה(. 2017יפתח נבות )

  11.pdf-https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Tehuda_4      

   ~~~~~~~~~ 

 של 'תהודה'  עיתון מורי הפיזיקה בישראל,  36לאור כרך  יצא     2018באוגוסט  

 ובו  מאמר נוסף של ד"ר יפתח נבות,  מדריך בבית המדרש 'נקודת ארכימדס' במרכז אחר"ת:  

 

 . 36.  'תהודה' עיתון מורי הפיזיקה בישראל, כרך  18 – 4.  עמ'  הדב הצף(. 2018נבות, יפתח )

  18(1).pdf-https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/4     

     ~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~ 
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https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/4-18(1).pdf

