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                                      המזכירות הפדגוגית

 וטכנולוגיהע אגף מדעים, הפיקוח על הוראת מד
 – גאוגרפיההוראת  על הפיקוח אגף חברה ורוח,

 וסביבה, אדם

 

 

 יום שני כ"ט תשרי תשע"ו
 2015באוקטובר  12

 


וחלללחינוךרמוןקולקוראלהשתתפותבתערוכהבכנס

 

המזכירות : החינוך ומשרד רמון קרן, והחלל הטכנולוגיה המדע משרדסוכנות החלל הישראלית, 

,  יבהאדם וסב -, הפיקוח על הגיאוגרפיההפדגוגית, אגף מדעים, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

 מדריכים, מפקחים, מנהלים, מחוזות מנהלי , אתכם מזמינים תיקשוב טכנולוגיה ומערכות מידעומינהל 

  זו השנה החמישית. הישראלי החלל שבוע במסגרת הנערך - וחלל לחינוך רמון לכנס ומורים

 

חמישיביוםיתקיים  כנסה ם על במרכז הארץ )פרטים מדויקי  2016בפברואר4,ה"תשעשבטכ"ה,

 מקום הכנס ימסרו בהמשך(. 

 

הכנס לחשוף את ציבור האנשים העוסקים בקידום החינוך המדעי והטכנולוגי ולימודי   המטרהשל

 וחינוך.חלל נושא רחבי הארץ והעולם בכדור הארץ והיקום לחידושים ולפעולות המתקיימות ב

 

המייצגיםמגוון בתחומי החללם חינוכיים מובילי מיזמיםצגת מדי שנה תערוכה של במסגרת הכנס, מו

הוראה החללפדגוגיות ללימודי הקשורים , כניות חינוכיותהינם תוצרים של ת המיזמים .בנושאים

מטרתהתערוכהלשתף החינוך בבתי ספר ובאשכולות הפיס.מחקרים ותחרויות המתקיימות במערכת 

בהוראתלימודיכדורהארץ,מגוונותולפדגוגיות,חינוךבהזדמנויותלהוראהמכוונתתוצרמוריםואנשי

והיקום,בדגשחקרהחלל.

 

בהם  וניסוים, מחקרים מיזמיםלהציע את השתתפותכם בתערוכת החלל ולהציג הנכם מוזמנים 

 . בבתי ספר ובאשכולות פיס יסודי, חטיבת ביניים ותיכוןבתי ספר תלמידי משתתפים 

 

 : הםהצגתהפרויקטיםריטריוניםהמרכזייםלבחינתהק

 וטכנולוגי  דיוק מדעי 

  גיוון בפדגוגיות להוראת נושא החלל 

 חדשנות  

 ובר בפרויקט של מדגים טכנולוגי()במידה ומד בבתי ספר נוספים ליישום  יתכנותה 

 בקהילה פרויקטשילוב ה 

  המיזםחברתית ערכית של ההתרומה 

 ( לתעדכניות)חומי מחקר ופיתוח הנעשים בעולם 

  אסתטיקה של המיצגוהתוצר איכות 
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 . בטופס המצורף מוזמנים  לשלוח אלינו את הצעתכם להשתתפות בתערוכה הנכם

יחד עם  תלמידים המייצגים את הקבוצה 4 – 3בתערוכה עצמה יכולים להשתתף רק כ  ;כםלתשומת לב

 . מפאת מגבלת מקום, אין אפשרות להזמין את כל חברי הקבוצה אשרפרויקטהמורים המלווים את ה

ך הכנס.לכל אורביתן שלהם המציגים בתערוכה יאיישו את ה .במיזםלקחו חלק 

 

 21.12.2015שני,ט'בטבתלאיאוחרמיום בקישור המצורףאת ההצעות שלחו 



א מעריכיםמאוד ובאשכולותאנו הספר תהצעתכםואתהעשייההחינוכיתהעשירההנעשיתבבתי

 לצערנו, אנו.בלבדנבחרותהצעותבתערוכהלהציגיזכושנהוכבכלמוגבלהתערוכהגודלהפיס.

מקוויםשתקבלוזאתבהבנה.





בברכה,



פנינהגזיתשושיכהןרןלבנה אביטלמויאל

מנהלת קרן המלגות 
 ע"ש רמוןהממשלתית 

 מנכ"ל 

 

מפמ"ר מדע 
 וטכנולוגיה

 מנהלת תחום מדעים  

 מנהלת תחום דעת
 אדם וסביבה –)מפמ"ר( גאוגרפיה 

 ו"מולדת, חברה ואזרחות" 
סוכנות החלל 

 הישראלית

 

 משרד החינוך משרד החינוך קרן רמון

 העתקים:

  ר המזכירות הפדגוגית ממלאת מקום יו"דליה פניג, 

תחום מדעים המזכירות הפדגוגוגית ד"ר חנה פרל, מנהלת  

 ד"ר עופר רימון, מנהל גף תיקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

 ריבי לקריץ, מפקחת חינוך בלתי פורמאלי 

 מאיה גולן, מנהלת תחום חלל קרן רמון

  משרד המדע הטכנולוגיה והחלל , יועצת לסוכנות החלל הישראלית, חינוך וקשרי קהילהאביטל מויאל, 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qVEKUNzXfvA8P6kb9HWYS7359lIDmR_roU959Xueqmk/viewform

