
 

 תכנית הכנס

 " חוקרים סביבה"תערוכת  |    התכנסות והרשמה                               9:10 -  8:30

9:10 - 9:30 
 

 ברכות

 משרד החינוך, מנהלת אגף מדעים –ר גילמור קשת "ד 

 משרד החינוך, ר מדעי הסביבה"מפמ – סאמיה אבו חיט' גב 
 (ברכה מוקלטת) הטכניון, ר ועדת המקצוע"יו –טלי טל ' פרופ 

 הטכניון, ה ולמורי מדעי הסביבהלמורי הביולוגיהארצי מרכז ה –נירית לביא אלון ר "ד 
 חלוקת פרסים למורים מצטיינים

 דילמות בראי המציאות הישראלית: 1מושב 

 ר דב חנין"ד | (לשעבר) ר השדולה הסביבתית"סוגיות ודילמות סביבתיות משולחנו של חבר כנסת ויו  10:00 -  9:30

 
10:00 - 10:30 
10:30 - 11:00 

 ת הגז הטבעי בישראלודילמת אסד
  (ר"ע)  שומרי הבית, משה ברקמר 

  י'נובל אנרג, מנהל קשרי קהילה, עמיר בן דודמר 
 אוניברסיטת בר אילן   , ספר לחינוךהבית  ,מיכל ציון' פרופ|  רותי וחיות בר בשטחים עירוניים 11:20 - 11:00

 הפסקת מעברים                                                    11:30 - 11:20

 סיורים: 2מושב                                            13:00 - 11:30
  מכון ויצמן למדע, מר אורי מורן| סיור בדגש ציפורים  –משבר המגוון הביולוגי 

  מכון ויצמן למדע, מר רועי בן ניסן, ר שמואל גלייזר"ד| משבר המזון והנדסה גנטית 
  מכון ויצמן למדע, ר אהוד פוניו"ד| נמלים כמודל השראה ? פותרות בעיותאיך נמלים 

  מכון ויצמן למדע, ר תום ביאליק"ד | שימור מול פיתוחסיור בדגש  –מחווה חקלאית למכון מחקר 

 סיור בדגש בנייה ירוקה וסביבה – בית ויצמן  

  הדגמות וניסויים בסביבה   –האקוספירה בגן המדע  
 

 ארוחת צהריים                                                      13:45 - 13:00
 דילמות בראי הפדגוגיה: 3מושב 

 ממורה למורה: מורים מציגים 14:40 - 13:45

  טוביה מקיף באר, אבי עמיר| תלמידים חוקרים בסביבה  
  נווה שמואל ישיבת, בהאריק הר ז| דילמות מהסרטים 

 גדרה, תיכון דרכא רמון  ,מאיר מלכה|  נוסעים ירוק 

  נתניה, שרתתיכון , מירב דרורי, סיגל רייכר | מקוונת בנושא אקלים קיצוןהשתלמות 

14:40 - 15:30  מכון ויצמן למדע, ר תום ביאליק"ד | יצירה ושימוש במודלים ממוחשבים לחקר בעיות סביבתיות  

 כפר סבאעיריית  ,וחדשנות קיימותאגף מנהלת , אלה דנון' גב | פורצת דרך קיימות? יש סוף לתרבות הצריכה 

 החברה להגנת הטבע, בית ספר שדה חוף הכרמל | למות בסדנאות סביבתיות ובאקוטופיםשילוב די 

 סאמיה אבו חיט | ר"משולחן המפמ 16:00 - 15:30

 .אנא הקפידו על לוחות הזמנים כנס מהנה 
 

 החינוך למשרד שמורות הזכויות כל©  החינוך משרד, הפדגוגית המזכירות עבור 09/07.13מכרז  פ"ע מבוצע הכנס

 (451.-עד ה)לכנס  ותשלום הרשמהל            תמיכתו בכנס על לבנק מסד אנו מודים
 

 

https://erez.weizmann.ac.il/pls/htmldb/f?p=101:login:::NO::P101_PKNS_CODE:1748


 
 מידע נוסף

מיועדים לכיבוד קל  ,או במזומן בלבד ביום הכנס ₪  70 באתר מאובטח בסך, לכנס בתשלום מראש דמי הרשמה
 .15.4 -עד ה ,כאן, ההרשמה מראש.  וארוחת צהריים

 על בסיס ההרשמה לסיורים בטופס. מוגבלמספר המקומות בכל סיור . מקבילים סיורים שישהיתקיימו במהלך הכנס 
 :מידע על סיורים. כל הקודם זוכה

החולפות , היציבותנצפה בציפורים בסיור . מכון ויצמן למדע, מר אורי מורן| סיור בדגש ציפורים  –משבר המגוון הביולוגי 
הצמחייה העשירה בקמפוס מהווה אבן שואבת לבעלי כנף רבים המוצאים כאן . והמקננות בקמפוס מכון ויצמן למדע

כולל  .נעסוק בהשפעת מינים פולשים ומינים מתפרצים על מגוון המינים המקומיים. מזון ואפשרויות לקינון, מסתור
 משתתפים 20מוגבל ל . מומלץ להצטייד במשקפת. כובע ומים, נעלי הליכה: ציוד. הליכה רגלית

. מכון ויצמן למדע, מחלקה למדעי הצמח והסביבהה, מר רועי בן ניסן, ר שמואל גלייזר"ד| המזון והנדסה גנטית  משבר
, הסיור למעבדה בה נראה ביוראקטורים לגידול חיידקים ונשמע כיצד מהנדסים גנטית חיידקים מקבעי פחמן בצמחים

 משתתפים 10מוגבל ל .  חקלאייםמתוך מטרה להגדיל את ייצור המזון ליחידת שטח בגידולים 

המחלקה לפיזיקה של , ר אהוד פוניו"ד? | האם נמלים יכולת לשמש עבורינו מודל השראה? איך נמלים פותרות בעיות
. כולל הליכה רגלית. בהתנהגות ובמבנה הקינים, בסיור נצפה בפעילות הנמלים–מכון ויצמן למדע , מערכות מורכבות

 משתתפים 20מוגבל ל . מומלץ להצטייד בכלי איסוף שקופים עם זכוכית מגדלת. מיםכובע ו, נעלי הליכה: ציוד

הסיור יפתח במרכז  –מכון ויצמן למדע, ר תום ביאליק"ד |שימור מול פיתוחסיור בדגש  –מחווה חקלאית למכון מחקר 
 20מוגבל ל . כובע ומים, נעלי הליכה: ציוד. כולל הליכה רגלית. המבקרים ויסתיים במעבדה ההיסטורית של ויצמן

 משתתפים

 20מוגבל ל . כובע ומים, נעלי הליכה: ציוד. כולל הליכה רגלית  .הדגמות וניסויים בסביבה  -האקוספירה בגן המדע 
  משתתפים

מוגבל ל . כובע ומים, נעלי הליכה: ציוד. כולל הליכה רגלית אל בית ויצמן.  סיור בדגש בנייה ירוקה וסביבה -בית ויצמן  
 משתתפים 20

 (ק לאחר ההרשמה לכנס ותשלום דמי ההרשמהיש להרשם לסיורים ר) טופס הרשמה לסיורים

אם בכל זאת . אנו ממליצים להגיע למכון ויצמן ברכבת ובתחבורה ציבורית. הכנס יתקיים באולם אבנר -הגעה וחניה 
 .לבקש טרמפ/הרשמו כאן להציע. אנו מעודדים נסיעה משותפת –תגיעו ברכב פרטי 
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