
 
 

  
 

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

  המינהל למדע וטכנולוגיה

 

 וחלל לחינוך רמון כנסלהזמנה 
 

 מזמינים אתכם, משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, קרן רמון ומשרד החינוך 
 מנהלי מחוזות, מנהלים, מפקחים, מדריכים ומורים 

 וחלל לחינוך רמון לכנס 
 הנערך במסגרת שבוע החלל הישראלי   

 
 מועד הכנס: 

 71:11 - 03:41, 7102בינואר  72ז' שבט תשע"ה, יום שלישי, 
 )פרטים על מקום מדויק יגיעו בהמשך( במרכז הארץהכנס יערך 

 

 בתוכנית:

 בנושא חללמעוררות השראה הרצאות מרתקות ו

 תכניות חינוכיות בנושא חינוך וחלל

 תערוכת תוצרי תלמידים בתחום המדע והטכנולוגיה 

 ועוד...

 

 

 

 

וחלל לחינוך רמון טופס הרשמה לכנס לחצו כאן: להרשמה 

https://docs.google.com/a/talfamily.com/forms/d/1CjidQkXwhdJxMSP98Zxkd9ziPcoXifTxVeaK7KdUfaY/viewform


 
 

  
 

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

  המינהל למדע וטכנולוגיה

 וחלל לחינוך רמון בכנס תלמידים בתערוכת להשתתפות קורא קול

.  הכנס 7102 בינואר 72, ה"תשע שבט' ז, שלישי יתקיים זו השנה הרביעית,  ביוםוחלל  לחינוך רמון כנס

מאורגן על ידי סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל בשיתוף עם קרן רמון ומשרד 

 החינוך. 

 

האנשים העוסקים בקידום החינוך המדעי והטכנולוגי ולימודי כדור המטרה של הכנס  לחשוף את ציבור 

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

 

קטים, בתחומי החלל. הפרויקטים חינוכיים מובילים צגת מדי שנה תערוכה של פרויבמסגרת הכנס, מו

מיזמים, מחקרים ותחרויות המתקיימות במערכת החינוך כניות חינוכיות, הינם תוצרים של ת

 מוצגים דגמים בליווי הדרכות של נציגים אלה. תערוכה הפורמאלית והבלתי פורמאלית. ב

 

 וניסוים, מחקרים פרויקטיםאנחנו מזמינים אתכם להציע את השתתפותכם בתערוכת החלל ולהציג 

ולהציג את פעילותכם במתחם ם ותיכון יסודי, חטיבת בינייבתי ספר תלמידי  בהם משתתפים 

 התערוכה .  גודל התערוכה מוגבל וכבכל שנה יזכו להציג בתערוכה הצעות נבחרות בלבד.  

 

 רוצים להשתתף ? 

יות בת כעמוד אחד מוזמנים  לשלוח אלינו את הצעתכם להשתתפות בתערוכה. על ההצעה לה הנכם

פרטי התקשרות של המציע )שם, כתובת מחוז, שם בית הספר המוסד,  הפרטים הבאים:בלבד ובה 

ומטרותיו, ציינו מהם  הפרויקטעל  הסבר אלקטרונית ומספר טלפון( שכבת הגיל בה הופעל הפרויקט, 

 דגמים שתוכלו להציג בתערוכה.\זריםהע

 

 לכתובת הדוא"ל: את ההצעות שלחו 

spaceducation2015@gmail.com 

 .  7102 - וחלל לחינוך רמון כנס קטיםהצעה להצגת פרוי –בכותרת ציינו 

 

 ? יש לכם שאלות 

 תוכלו לשלוח את השאלות לכתובת הדוא"ל המופיעה למעלה. את ההצעות תבחן וועדת ההיגוי לכנס. 

לתחומי מחקר ופיתוח הנעשים עדכניות ): חדשנות, הקריטריונים המרכזיים לבחינת ההצעות הם

איכות הצגת הפרויקט, יקט של מדגים טכנולוגי(, דיוק מדעי, יתכנות )במידה ומדובר בפרובעולם(, ה

 שילוב הפרויקט בקהילה. 

  07.0302.-ה יום שני ט' כסלו תשע"ה  את ההצעות יש לשלוח לא יאוחר מיום

 

  

 בברכה,      

 אביטל מויאל, אינה אוסדצ'י, שושי כהן
 מפמ"ר מדע טכנולוגיה
   מנהלת תחום מדעים

    פרויקטיםסמנכ"ל 
 

יועצת לסוכנות החלל הישראלית, 
 חינוך וקשרי קהילה

הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה 
 המזכירות הפדגוגית,  משרד החינוך 

 רמון   קרן
 

 משרד המדע הטכנולוגיה והחלל
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