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להשתתפות בכנס

חוברת תקצירים

תמיכה טכנית

להשתתפות לחצו על הקישור
סמוך לתחילת מושבי הכנס

תוכן

שעה

שלב

13:45

התכנסות

14:00

פתיחה וברכות

במעמד מנכ״לית משרד המדע והטכנולוגיה ,גברת שי-לי שפיגלמן
ראש המועצה האזורית תמר ,מר ניר ונגר
מנכל"ית מו"פ מדבר וים המלח ,גברת יעל מאור
מנהל מחוז דרום במשרד החינוך ,מר רם זהבי

14:20

הרצאת מליאה

שי רשף ,מייסד ונשיא אוניברסיטת ההמונים :לימוד מרחוק
 -המהפכה בתחום ההשכלה הגבוהה

15:00

הפסקה

15:15

מושב הרצאות
2

1

3

4

למידה מרחוק -זום
ומעבר לו

אתגרי הוראה ולמידה
מרחוק

עוד על אתגרי הוראה
ולמידה מרחוק

למידה פעילה מרחוק

יו״ר :ענבל לוי

יו״ר :ד״ר נעה אבריאל-אבני

יו״ר :ורדית מקובר

יו״ר :ד״ר רעות סורק אברמוביץ

משבר הקורונה
כמנוף לחשיבה
מחדש על למידה
יו״ר :ד״ר עודד קינן

גיא שובל :למידה
היברידית  -שינוי
קונספטואלי ופוטנציאל
חינוכי

ד״ר יעל שוורץ ,ד״ר
רחל אידלמן :ויסות
למידה עצמי בהוראה
מרחוק  -מחקר מלווה
בתוכנית ״כימיה
ברשת״

פרופ׳ יוסף אגסי:
אוריינות מדעית
מסורתית והמדיה

ד״ר עדנה נהון
קריסטל ,ד״ר יעל
שגב ,ד״ר אירנה
ולדימירסקי :הנגשת
מדעים מרחוק באמצ־
עות למידה פעילה

ד״ר מירב אייזנברג:
להפוך את הלימון
ללימונדה  -האמנם?
סיפורן של סטודנטיות
בהתנסות המעשית בגן
הילדים בזמן הקורונה

אורית קאופמן ,יהל
עצמון ,מיכל אלרן:
קורס מדעים בקיץ
כמודל לפעילות קצרת
טווח במתכונת
היברידית

גולן ארביב :לאן נעלמו
הדינוזאורים? למידת
חקר באמצעות המדיה

הרב ד״ר עדי בלכר:
שינוי בדרכי ההוראה
המכוון להעצמת
התלמיד :התקדים
המקראי

ד״ר מרב גבע :כימיה
ברשת  -מגמת כימיה
מקוונת ארצית

פרופ׳ גלעד רביד,
ד״ר אילת חן לוי ,ד״ר
נעה אבריאל-אבני,
ד״ר יעל שורץ ,ורדית
מקובר :תפיסות מורים
ותלמידים כלפי למידה
מרחוק בפריפריה -
מחקר השוואתי לפני
ובזמן קורונה

מיכל אלרן ,יהל
עצמון ,מאיה קאהן:
קבוצת המתמטיקאים
הצעירים של מכון
דוידסון

תמר לוי :מדע פעיל -
תוכנית המשתמשת במדע
ככלי להקניית ביטחון
עצמי ותחושת מסוגלות
לבני נוער בסיכון ולכלל
האוכלוסייה

איגור רונין ,ד״ר
מאיה לוגסי בן-חמו,
תרצה מרגולין ,דני
פרץ :ארגון הנוער
״מנהיגות מדעית״  -נוער
המחר ואתגר הקורונה

אסנת אטיאס ,אסף
בן דוד :מחקר אקולוגי
מהבית :תוכנית
לימודים מבוססת מדע
אזרחי המותאמת
ללמידה מרחוק

ימית דאון ,יהל
עצמון :המשבר כמנוע
צמיחה בחוגים
ובסדנאות העשרה
במדע

ד״ר חנן גינת ,רון
בן-שלום :למידה
היברידית בתחום מדעי
כדור הארץ בפריפריה

לנה איוב ,פרופ׳ ניר
אוריון :הכיתה הארצית
למדעי כדור הארץ כנקודת
מפגש בין החינוך המכונה
״פורמלי״ לבין חינוך
המכונה ״בלתי פורמלי״

ד״ר דקלה ברק :קשיי
מרצים בהוראה מרחוק
בימי קורונה

ד״ר ורד יפלח
וישקרמן :הוראת
ביומימיקרי באמצעות
חדר בריחה וירטואלי -
תובנות התלמידים

פרופ׳ יואל וולטרס,
סים זקס :הנגשת
טכנולוגיות דיגיטליות
לאזרחים ותיקים בגליל
המערבי

16:15

הפסקה

16:30

מושב סדנאות

על מחלות וחיסונים

1

הנחיית מורים וצוותי
הדרכה

2

3

על מדע וגנטיקה

5

4

טבע ואדם

יו״ר :ד״ר יעל שורץ

יו״ר :פרופ׳ גלעד רביד

יו״ר :רחלי ברדו

יו״ר :ליאת לרנר

ד״ר עדנה נהון
קריסטל ,ד״ר יעל שגב,
ד״ר אירנה ולדימירס־
קי :תכנון חיסון לנגיף ה-
) SARS Cov2הקורונה(

ד״ר אריאלה ברוך,
ד״ר חגית ניסן :צוות
לומד ומלמד  -מרחוק
כמו מקרוב

ורד שפירא ,ירדנה דוד:
ללמד גנטיקה אחרת

ליאל מלמן ,שירה
לאון-זכות :סדנא
בהתנסות מעשית בחקר
מקדם שמירת טבע

ד״ר עדנה נהון
קריסטל ,ד״ר יעל
שגב ,ד״ר אירנה
ולדימירסקי :מה
הסיפור של מחלת
הסרטן? סדנא אינטגר־
טיבית בספרות ומדע

ד״ר עינת שפרינצק,
ליאת מרקוס ,ורד
שפירא ,ד״ר סאוסאן
עילבוני ,שני צ׳רניאק,
מורן קוסטר-בזל ,רותם
ורדי ,נזירה טהא
אבו-דאבי :איך מנחים מורי
מצויינות מדעית מרחוק?
מודל מסלול שביט

מירב בס :מדען ברשת -
שיחות וידאו בין תלמידים
ומדענים

פרופ׳ דוד פונדק,
ד״ר אלון לוי :טלסקופ
רובוטי כהזדמנות לפתיחת
אופקים

17:20

הפסקה

17:35

מושב שולחנות עגולים
2

1

3

השמים הם הגבול
יו״ר :ד״ר רעות סורק אברמוביץ

אתגרי למידה
מרחוק בחברה
הערבית בדואית

יו״ר :ד״ר נעה אבריאל-אבני

יו״ר :ד״ר אלי גרונר

ד״ר רעות סורק
אברמוביץ :תוכניות
לימודי חלל מקוונות
 השראה ופרקטיקהבמציאות החדשה

ד״ר מרב יפרח,
אחמד סלימאן,
נאהד אבו עליון,
נרג׳ס אבו פריחה,
תהאני אבו גנאיים,
אמין אלמחדי:
אתגרים והזדמנויות
מיוחדים  -למידה
בזמן חירום בחברה
הערבית-בדואית
בנגב

פריד מחאמיד,
:David Rhodes
חינוך חוצה גבולות
ומגזרים לשינוי
האקלים

סאלי כרכר ,יהל
עצמון ,אורית
קאופמן ,מיכל
אלרן :קורסים
מקוונים
א-סינכרוניים בשפה
הערבית

18:15

סיום

אתגרים חוצי
גבולות ומגזרים
לשינוי האקלים

5

6

4

מרחבי למידה
מרחוק

ללמוד בהרווארד
בלי לצאת מהבית

יו״ר :ענבל לוי

יו״ר :משה איטח

תפקיד הרשות
המקומית בלמידה
מרחוק
יו״ר :ד״ר עודד קינן

ד״ר מאיה לוגסי
בן-חמו ,עופר בן
שבת ,ד״ר שני
סעדון שטרית ,דני
פרץ ,איגור רונין,
אורן ברץ ,גיא
בייגל ,אורלי רויך:
מרחבי למידה
מקדמי חדשנות
בפריפריה  -מרעיון
ליישום

טליה קולודני:
ללמוד בהרווארד
בלי לצאת מהבית
ובחינם .האמנם?

ד״ר עודד קינן:
תפקיד הרשות
המקומית בלמידה
מרחוק

טל ילון ,פזית
הוכמן :למידה
מרחוק מבוססת על
אקוסיסטם רשותי
בפריפריה

יעריב יערי :קבוצות
למידה  -חלופה לבית
הספר

