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מדע!

 1.3-26.2 
לתלמידי תכנית מצוינות במדעים!
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מנהל חת"ר, המחלקה להעצמה חינוכית

מערכת חינוך, שירותים חברתיים וקהילה
המחלקה להעצמה חינוכית

תכנייה

4 ימים של מדע:
הרצאות
הדגמות
סדנאות 

משרד 
החינוך



התכנסות )באולם הקולנוע של בית הסטודנט(  9:00

טל גינזבורג, תיכון רעות לאמנויות: פרלוד מתוך הסוויטה השנייה של י.ס.באך  9:30

מר ארז לבנה: הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו  

פאנל בוגרים: בוגרי התיכונים בעיר מספרים על לימודיהם בטכניון  10:30

הפסקה   11:00

גב' סיוון יערי: להאיר את אפריקה  11:30

גב' דליה פלד: איך לבחור מקצוע?  12:15

"פקולטות על הבר": דוכני מידע ושיח אישי )באולם השקוף, בית הסטודנט(  13:00-14:00

יום ב' 27.2.17
תלמידי י"ב ,בטכניון: 

התכנסות )באולם צ'רצ'יל ובאולם הקולנוע של בית הסטודנט(  9:00

תלמידי חט"ב רעות לאומנויות; גלעד עירוני, מיטל בן שימעון,  9:30

שירי כדורי ואורי רוזנר: קונצ'רטו ל-4 כינורות של ויואלדי  

מר דרור גלוברמן: איך לא שמתי לב? )באולם צ’רצ’יל(  

מר עידו סולומון: סוף עידן הפרטיות )באולם הקולנוע(  

הפסקה  10:30

גב' צמרת פירסט: כשניצוץ החדשנות פוגש את המציאות )אולם צ'רצ'יל(   11:15

מר אריק גלבוע: גוף האדם - מהו הגבול? )אולם קולנוע(   

מר אסף בר יוסף: ריק מלא בהפתעות )אולם סגו(  

הפסקה  12:00

סדנאות מדעיות:  13:00-14:30

"תיבת מוח": סדנת ג'אגלינג ומדעים   

מר אורן פרבר: מצלמדע   

מכון דוידסון לחינוך מדעי: מנפלאות החומר  

גב' מאי חיימוביץ )אורנים(: ביומימיקרי  

מר תדהר לב-ארי )אורנים(: הקול האם זה מה ששמעתי?   

מר ניר קשלסי )אורנים(: תקשורת בעולם החי והצומח  

מר אריק גלבוע: מתחברים למדע  

מר אסף בר יוסף: מתחברים למדע  

לצאת מהפלונטר )חדר סמינרים, הפקולטה להנדסה ביורפואית(  

ד"ר אריה מלמד: מדע פשוט )אודיטוריום 201, הפקולטה להנדסה ביורפואית(  

היפו-קמפוס: תערוכות מדעיות: "אימל'ה ג'וק",  

"צורה טליאונומית"  

)GSO מר ניר שני: "אין אפס": משחקי חשיבה )אולם  

יום ג' 28.2.17 
תלמידי כיתות ח'-ט', בטכניון: 

יום ד' 1.3.17
תלמידי כיתה ז', במוזיאון המדעטק: 

התכנסות מחזור 1 )באמפי גן המדע(  8:30

מסע ביקום: סרט קולנוע רב חושי  9:00-11:30

שיגור טילים: התנסות במעבדה  

תערוכת האסטרונומיה/המדריך לגלקסיה/  

פארק המדע: חקר חווייתי  

המסע לחלל: הדגמות מדעיות  

התכנסות מחזור 2 )באמפי גן המדע(  11:30

מסע ביקום: סרט קולנוע רב חושי  12:00-14:30

שיגור טילים: התנסות במעבדה  

תערוכת האסטרונומיה/המדריך לגלקסיה/  

פארק המדע: חקר חווייתי  

המסע לחלל: הדגמות מדעיות  

התכנסות )באולם צ'רצ'יל, ובאולם הקולנוע של בית הסטודנט(  9:00

ברכות:  9:30

עו"ד יונה יהב, ראש העיר חיפה  

פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון  

קטע נגינה בביצוע תלמידי תיכון רעות לאמנויות   

ד"ר תום רן: מדע - כבר לא בדיוני! )באולם צ'רצ'יל(  10:00

מר גיא דגן: המערב הפרוע של הסייבר )באולם הקולנוע(  

הפסקה  10:45

מר גיא דגן: המערב הפרוע של הסייבר)באולם צ'רצ'יל(   11:15

ד"ר תום רן: מדע - כבר לא בדיוני! )באולם הקולנוע(  

הפסקה  12:00

חשיפה למחקרים בפקולטות:  13:00-14:00

הנדסת חשמל )בניין מאייר, קומה 10, אולם 1003(  

מר קובי כוחיי: הנדסת חשמל יוצרים את העתיד  

מר חובב גזית: המעבדה לגרפיקה ממוחשבת  

מר יאיר משה: המעבדה לעיבוד אותות ותמונה  

מר קובי כוחיי: המעבדה לבקרה ורובוטיקה  

 

הנדסת מכונות )אודיטוריום בניין קאהן(  

פרופ' טל כרמון: לייזר גל-מים  

פרופ' שלי צליל: ביומכניקה של תאים  

הנדסה ביורפואית )אודיטוריום 201(  

פרופ"מ יואב שכטמן: יישומי לייזר בהנדסה ביורפואית  

גב' טל גלבוע: דיאגנוסטיקה אישית באמצעות ננו-חרירים  

הנדסה אזרחית וסביבתית )בניין רבין, קומה 7, חדר מליאה(  

פרופ"ח ערן פרידלר: הרצאת פתיחה  

פרופ"מ יסכה גולדפלד: מעבדת דינמיקת מבנים ורעידות אדמה  

פרופ"ח רפאל זקס: מעבדת מציאות מדומה  

T SMART פרופ"מ ג'אק חדאד: מעבדת ניידות חכמה ותחבורה חסינה  

מדע והנדסה של חומרים )אודיטוריום וונג, בניין מידן, קומה 3(  

פרופ' אבנר רוטשילד: חומר למחשבה  

סיור במרכז המיקרוסקופים  

רפואה )בניין הפקולטה להנדסה ביורפואית, אודיטוריום 202(  

ד"ר שרה זליג: למה קצות הכרומוזומים כל כך חשובים וכיצד ניתן לחקור אותם?  

מר נעים שאהין: האם ניתן לתקן לב שבור?  

פיזיקה )אולם 1(  
פרופ' נועם סוקר: גלי כבידה  

 

הנדסת אווירונאוטיקה וחלל )אודיטוריום 235(   

גב' אורלי רייס: הנדסת אווירונאוטיקה וחלל בארץ ובעולם  

מר עדי טופורק: פרויקט סטודנטים של בניית כלי טייס בלתי מאויש   

תעשיה וניהול )חדר 112 בנין קופר(  

פרופ"מ לירון ידיד ציון: אלגוריתמים לשיפור וייעול בתעשיה  

פרופ"מ אלה מירון ספקטור: המהנדס היזם: איך לפרוץ את הקופסא   

ולהשאיר אותה שלמה?  

פרופ"מ אדית שלו: אתגרי השיווק בעולם הדיגיטלי  

הנדסת מדעי המחשב  )בנין טאוב, אודיטוריום 2(  

מר איתי חזן: על מתמטיקה ומדעי המחשב  

גב' הילה פלג: איזו תוכנה תיקח אותנו לחלל  

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון )אודיטוריום 100(  

פרופ' יואב לבני: שליחים בלתי נראים למניעת מחלות, איתורן וריפוין  

מתמטיקה  

פרופ' משה ברוך: פעילויות לנוער בפקולטה   

פרופ' ניר גביש: דוגמאות ממחקר במתמטיקה שימושית - מכרזים ותמיסות  

פרופ' אלי אלחדף, דיקן הפקולטה: הסבר על הפקולטה   

פרופ' אורי שפירא: תופעות התפלגות אחידה  

יום א' 26.2.17
תלמידי כיתות י'-י"א, בטכניון: 

Hilag
Sticky Note
פרופ' מאיה דוידוויץ פנחס: המטרה: הוצאת שומני טראנס ושומנים רוויים ממזון מעובד




