
ס רמון לחינוך ולחלל

כנ

הפדגוגית המזכירות 
והמינהל למדע וטכנולוגיה 

המזכירות הפדגוגית והמינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, סוכנות החלל 
הישראלית במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל וקרן רמון מזמינים אתכם -

 מנהלי מחוזות, מנהלים, מפקחים, מדריכים ומורים, 

לכנס רמון לחינוך וחלל
הנערך במסגרת שבוע החלל הישראלי.

מועד הכנס:
יום שלישי, ז’ בשבט תשע”ה, 27 בינואר 2015, 18:45-14:00

 ,403 בניין  מינץ,  אולם  אילן,  בר  באוניברסיטת  ייערך  הכנס 
רחוב מקס ואנה ווב, רמת גן. 

תכנית הכנס

הנחיה: גב' שרון כידון, עיתונאית ומגישת טלוויזיה

התכנסות, כיבוד קל וסיור בתערוכה: אסטרטגיות הוראה לקידום נושא החלל בבתי הספר

מופע פתיחה - מקהלת  ילדי מאירים, בית ספר ממ”ד אוהל מאיר קריית עקרון

ברכות
גב’ רונה רמון, נשיאה ומייסדת קרן רמון

ד”ר ניר מיכאלי, יו”ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 
מר עידו שריר, מנכ”ל משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

הצגה חווייתית של מושג הכבידה “מאריסטו ועד איינשטיין” - נמרוד שגב, מנכ”ל “יונק הדבש”, חינוך מדעי מקורי

הרצאה - גברת ניקול סטוט, אסטרונאוטית מנאס”א

הרצאה - מר מנחם קדרון, מנהל סוכנות החלל הישראלית

הפסקה, כיבוד וסיור בתערוכה

הרצאות נוסח TED, חידושים בתחום החינוך והחלל

מאיצים את המדע - קובי שוורצבורד, מנהל תחום מדעים וטכנולוגיה, מרכז חינוך ליאו בק חיפה

SpaceIL חללית עם אג’נדה - איילת ויצמן, סמנכ”ל חינוך - SpaceIL

היכולים תלמידי תיכון לתכנן ולבנות לוויינים? - ד”ר מאיר אריאל, מנהל מרכז המדעים הרצליה

כיצד שולחים ניסוי לחלל? - תהל וייס יצחקי, מנהלת תפוח פיס אורט טבעון

משחקי חלל - ד”ר רז יצחקי טמיר, מנכ”ל NSL לוויינים

מביטים למעלה - אסטרונומיה בגובה העיניים - נדב רוטנברג, מצפה הכוכבים, האגודה הישראלית לאסטרונומיה

Ramon SpaceLab ארטמיות בחלל - תלמידות בית ספר תיכון דרכ”א בת ים

מסע בעקבות אבן החכמים - עדי ניניו גרינברג, דוקטורנטית לחקר שביטים בחוג למדעי כדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב

דברי סיכום - מנכ”ל קרן רמון מר אריאל בריקמן

15:00-14:00  

15:10-15:00 

15:45-15:10

16:00-15:45

16:20-16:00

16:45-16:20

17:25-16:45

18:45-17:25

17:35-17:25

17:45-17:35
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18:05-17:55

18:10-18:05

18:20-18:10

18:30-18:20

18:40-18:30

18:45-18:40

להרשמה ולפרטים נוספים:
http://www.ramonfoundation.org.il

MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY & SPACE 

https://www.google.co.il/maps/place/Mints+Auditorium/@32.068425,34.843177,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xccf8a4d3d1455ea2
http://www.ramonfoundation.org.il

