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 ירושלים, רכז הרצלמ, ירושליםאולם 

 
 וקישור למצגות סדר יום

 
  

 לתקציר הדברים                   צוות המומחיםיו"ר  ,יוסף-שראל ברפרופ' י –דברי ברכה ופתיחה 

  רש"י הדוגמה של 'מדערום'  וקרן  :ך המדעיחינוקידום התרומת הפילנתרופיה ל: ראשוןמושב 
   ום החינוך למדע וטכנולוגיה מפעל חינוכי משותף למשרד החינוך וקרן רש"י לקיד - 'מדערום' 

  :מבט עשרים שנה אחרי , הדרוםלילדי 
מנכ"ל המכללה האקדמית צפת, בעבר מנהל מיזם 'מדערום' מטעם קרן  ,מר שמואל הר נוי 

      רש"י ומשרד החינוך
 לצפייה במצגת                                
 תקציר ההרצאהל                         

        טכנולוגי-ועבודתן עם רשויות מקומיות בחינוך המדעי רשתות חינוך :שנימושב 
   :טכנולוגי בממשקים בין רשת חינוכית, רשות מקומית ומשרד החינוך-חינוך מדעי 

 בכיר וראש המינהל למו"פ ולהכשרה ברשת 'אורט'מנכ"ל ס ,יזנברגד"ר אלי א
 לצפייה במצגת                                                               

 יר ההרצאהלתקצ                            

  דוגמאות  –רשויות מקומיות המטפחות חינוך מדעי : יליששמושב 
לבגרות, המחלקה להעצמה  הזכאותמדעים ולקידום לימודי ה, רכזת תכנית ' ענת שיירגב :דוגמהכ חיפה

  עיריית חיפהחינוכית, 
 לצפייה במצגת                                                                                                                                               

 לתקציר ההרצאה                                                                                                                            
                                         , ראש מינהל החינוך בית ג'אןמהנא טאפש מר :כדוגמה בית ג'אן

 לצפייה במצגת        
 לתקציר ההרצאה   

  דוגמאות נוספות  –רשויות מקומיות המטפחות חינוך מדעי : רביעימושב 
ויועצת ת ופיתוח תכניות במינהל חינוך רעננה מנהלת המחלקה ליזמּו ,איילת דליות 'גב :רעננה כדוגמה

 ראש עיריית רעננה לקידום מעמד האישה 
 לצפייה במצגת                                        

                                                            לתקציר ההרצאה                             
, מנהלת גב' אירמה בן משה ; מנהל אגף החינוך מעלה אדומים ,דוד שרת מר :דוגמהכ מעלה אדומים

    מנויות במעלה אדומיםאשכול הפיס למדעים, לטכנולוגיה ולאו
 לצפייה במצגת                                                  

 לתקציר ההרצאה                            

מדרש הובית  : הדוגמה של מרכז אחר"תפעילות לקידום החינוך המדעי ברמה אזורית: חמישימושב 
 'נקודת ארכימדס'

יל המערבי, התורמת גללפעילות בדוגמה  –ובית המדרש 'נקודת ארכימדס'  אחר"ת מרכז
  המדעי בכל הארץלקידום החינוך 

ומנהל בית המדרש 'נקודת ארכימדס',  פדגוגי של מרכז אחר"ת-אקדמימנהל , וס כהןד"ר עמ
 אורניםמכללת לפיזיקה ולהוראת המדעים ב מרצה

 לצפייה במצגת                                                    

 לתקציר ההרצאה                           

  הפעילות וכיוונים להמשך סיכוםהתייחסויות של משתתפי המפגש, 
 לתקציר הדיון                      

  , יו"ר צוות המומחיםיוסף-פרופ' ישראל בר: מנהל המפגש ומנחה הדיונים
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