
המחלקה להוראת המדעים

משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

 מנהל תקשוב ומערכות מידע
אגף טכנולוגיה
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה לכל

מינהלת מל“מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי

על–שם עמוס דה-שליט

מורים יקרים, 
 אנו שמחים להזמינכם לכנס הארצי השנתי 

 של מורי "מדע וטכנולוגיה לכל", תשע"ו

 הכנס יתקיים ביום שני, ז' בסיון תשע"ו )אסרו חג שבועות(
 13 ביוני 2016, בין השעות 15:00-08:45

במכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע, רחובות

מדע
וטכנולוגיה

לכל

להרשמה להסעהלהרשמה באתר

https://erez.weizmann.ac.il/pls/htmldb/f?p=101:login:::NO::P101_PKNS_CODE:1183
https://docs.google.com/forms/d/1K1gz_NuAdgOXnClOvmeAkkmrl-jNVQdRhWi8qiKT2WQ/viewform


בתכנית

התכנסות וכיבוד קל   09:15-08:45

מושב I: יו"ר - ד"ר יעל שורץ   

פתיחה וברכות  09:30-09:15

ד"ר יעל שורץ, מרכז מורים, מכון ויצמן למדע  

מר גרשון כהן - מפמ"ר מדע וטכנולוגיה לכל, מנהל אגף   
טכנולוגיה, מינהל תיקשוב ומערכות מינהל

ד"ר מיכל נחשון, מפמ"ר מדע וטכנולוגיה לכל,    
אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית

"ממפעל הטיהור לצלחת" - פרופ' בני חפץ, האוניברסיטה    10:15-09:30
העברית 

מושב II: יו"ר - ד"ר חנה פרל, ראש אגף מדעים,     
המזכירות הפדגוגית

אוריינות מדעית טכנולוגית לאוכלוסיות מגוונות  11:00-10:15 
 פרופ' בת-שבע אלון, זוכת פרס א.מ.ת בחינוך, 
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ממידע לידע במדע וטכנולוגיה לכל - ד"ר מיכל נחשון  11:30-11:00 

ברכות    
ד"ר חנה פרל

חלוקת תעודות הוקרה   
ד"ר מיכל נחשון

מושב מורים – הצגות מקבילות   12:30-11:30

הפסקת צהריים  13:00-12:30

מושב III: יו"ר - מר ניסים אוחנה, מדריך מרכז מדע וטכנולוגיה    
לכל בחינוך הטכנולוגי, מינהל תיקשוב ומערכות מינהל

מבוא PBL - מר עודד רייכספלד, מכללת אורט בראודה    13:45-13:00

חקר המח ולמידה - ד"ר אורית פורמן, מכון ויצמן למדע  14:30-13:45

היערכות לשנת תשע"ז – מפמ"רים מדע וטכנולוגיה לכל  15:00-14:30



הזמנה זו מהווה אישור כניסה לרכב

- במהלך הכנס יוגש כיבוד קל בבוקר וארוחת צהריים חלבית בהכשר גלאט כשר.
- מחיר ההשתתפות בכנס: 50 שקלים.

- מורים המלמדים באותו יום - מתבקשים לפנות לענת אסולין לקבל מכתב שחרור ליום זה.
- למורים מהצפון: מיניבוס ייצא מקרית שמונה וחזרה )כולל איסוף בדרך(.

כל המקדים להירשם - זוכה.


