
שוויון בין המינים
תכנית הכנס 

התכנסות, הרשמה, כיבוד קל, “פיזיכיף״ 16:30-16:45

דברי פתיחה וברכות16:45-17:00

 פרופ׳ בת שבע אלון, ראש המחלקה להוראת המדעים, 
מכון ויצמן למדע

דר׳ אסתר בגנו, מנהלת המרכז הארצי למורי הפיזיקה

דר׳ צביקה אריכא, מפמ׳׳ר פיזיקה, משרד החינוך

דר׳ נורית בר יוסף, נציגת מפמ’’רית מדע וטכנולוגיה

דר׳ תמי חלמיש-איזנמן, תוכניות מחקר, קרן טראמפ

שיח  בוגרות: למה כדאי ללמוד במגמת פיזיקה בתיכון?17:00-17:30

מאי ולטר, סג׳׳מ בחיל המודיעין

תמר ירושלמי, כתבת בגלי צה׳׳ל 

 עדי גיגי, חברת נובל אנרג׳י, בוגרת קורס חובלים, 
בוגרת  משפטים 

פיזיקה בתיכון ותנאי קבלה לאוניברסיטאות17:30-17:45

סמדר לוי, תיכון הדרים הוד השרון והמחלקה להוראת 
המדעים במכון ויצמן 

מגדר, חינוך ומה שביניהם17:45-18:00

 אושרה לרר, הממונה על שוויון בין המינים בחינוך, 
משרד החינוך 

הפסקה, כיבוד  קל, “פיזיכיף״ – הפעלות 18:00-18:25

היתרונות של בוגרת פיזיקה בשירות הצבאי18:25-18:45

סא״ל קרן בן נתן קרוגר, ראש המנהל לכוח אדם טכנולוגי 
ולמחקר, אגף כוח האדם, צה״ל

שאלות ותשובות 18:45-18:55

מפגשים עם נשים מעניינות ומשפיעות   19:00-19:45

 דר׳  אביטל גרשי, ראש תחום מחקרי אוויר ברפאל
לייזרים ברפואה ובביטחון  

דר׳ הגר לנדסמן, הפקולטה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע, 
 רחובות

גלאי ענק באנטארקטיקה

דר׳ עידית אברהמי, ראש המחלקה להנדסת מכונות 
 ומכטרוניקה, אוניברסיטת אריאל בשומרון

עלייתן של המכונות הוורודות - הנדסה זה הכי, אחותי!

דר׳ מיכל אבינון קליש, ראש קבוצת הפיזיקה של פיתוח 
 אופטיקת קרן אלקטרונים לסריקה, אפלייד מטריאלס

הצד החיובי של האלקטרון - דרך רב תחומית

 דר׳ נעמה חריט-יערי, נציגת ישראל באו׳׳ם - פקחית קרינה, 
 מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע, רחובות 

לשמור על העולם מנשק גרעיני

 רוני זהר, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן
פיזיקה, מחול ותנועה

היחידה לשוויון בין המינים בחינוך במשרד 
החינוך, בשיתוף עם המחלקה להוראת המדעים 

במכון ויצמן, הפיקוח על הוראת הפיזיקה, 
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת 

 הביניים וקרן טראמפ 
מזמינים אתכן הבנות להשתתף בכנס “בנות 

בוחרות פיזיקה״!

 הכנס יתקיים במכון ויצמן באולם ויקס 

ביום חמישי, ו׳ באדר א׳ 
תשע״ד 6.2.2014 
בין השעות 16:30-20:00

ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה מראש

להרשמה לחצי על הקישור: 

טופס הרשמה לכנס “בנות בוחרות פיזיקה!״

 אם תהיינה מספיק משתתפות מאזור מסוים, 
נבדוק אפשרות להסעה מאורגנת. 

את מוזמנת להגיע לכנס יחד עם אחד ההורים, עם מלווה אחר, 
כחלק מקבוצה מאורגנת של בית הספר, או לבד. 

הקדימי להירשם והבטיחי את מקומך! 

מפת הגעה מצורפת.

בנות בוחרות 
פיזיקה!

מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל הפדגוגי
היחידה לשוויון בין המינים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית 

הפיקוח על הוראת הפיזיקה

מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל למדע ולטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJXbkU1dElZaTNSSlVmSWtzRUlVRmc6MA

