הטכניון
הפקולטה לחינוך למדע
וטכנולוגיה

מינהלת מל”מ המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע”ש עמוס דה שליט

המינהל למדע וטכנולוגיה
משרד החינוך

אנו שמחים להזמינכם ליום עיון במסגרת מרכז המורים למקצועות טכנולוגיים ,מור – טק
שיתקיים ביום שני ,יא׳ באדר תשע״ח
 26לפברואר  ,2018בין השעות 19:00-14:00
באודיטוריום (חדר  ,)107הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה – הטכניון

חידושים טכנולוגיים רב-תחומיים
		
14:15 - 14:00

התכנסות ,רישום וכיבוד

		
14:30 - 14:15
						
						
						

דברי פתיחה וברכות
פרופ׳ יהודית דורי ,דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון.
מר שלומי אחנין ,מפמ״ר הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים,
מגמת מערכות בקרה ואנרגיה ומגמה מדעית-הנדסית ,משרד החינוך.

		
15:15 - 14:30
						

פרופ׳ שולמית לבנברג דיקנית הפקולטה להנדסה ביורפואית ,הטכניון
״הנדסת רקמות מורכבות עם כלי דם״

		
16:00 - 15:15
						
						
		
16:30 - 16:00

מר אבי בלסברגר ,מנהל סוכנות החלל הישראלית
״נושאים וחידושים בתחום החלל בישראל״

		
18:00 - 16:30

			

מושב א׳
״הדגמות של חידושים
בטכנולוגיה״
מר נמרוד פלג ,מהנדס ראשי
במעבדה לעיבוד אות ותמונה,
הפקולטה להנדסת חשמל,
הטכניון

מיקום :המעבדה לעיבוד אותות
והמעבדה לאלקטרואופטיקה.
הפקולטה להנדסת חשמל,
הטכניון

		
19:00 - 18:00
						
בברכה,

הפסקת קפה וכיבוד קל
מושב ב׳
״תחרות רובוטראפיק –
חדשנות ,פיתוחים ומחקרים״
ד״ר יבגני קורצ׳נוי ,מנהל
המרכז לרובוטיקה ע״ש לאומי,
הפקולטה למכונות ,הטכניון

מושב ג׳
״חידושים בהנדסה ביו-
רפואית״
פרופ׳ דן אדם ופרופ’ אמיר
לנדסברג ,הפקולטה להנדסה
ביו-רפואית ,הטכניון

מרכז לרובוטיקה .הפקולטה
להנדסת מכונות ,הטכניון

המעבדה למדידות
באוללטרסאונד והמעבדה
לקרדיולוגייה ניסויית ,הטכניון

הודעות פיקוח ,תובנות וסיכום
					
אודיטוריום  ,107הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון

מר שלומי אחנין
מפמ״׳ר הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים,
מגמת מערכות בקרה ואנרגיה ומגמה
מדעית הנדסית  ,משרד החינוך.

ד”ר אמונה אבו יונס עלי
מנהלת מרכז המורים הארצי מורטק
Moretech@ed.technion.ac.il

יום העיון ללא עלות אך קיימת חובת הרשמה עד 16.2.18
				 למפת הגעה לחץ
להרשמה לחץ
השתתפותכם בכנס חשובה וחיונית לכל מורי ומרכזי המגמות הטכנולוגיות ההזמנה
מהווה אישור כניסה עם רכב לטכניון .מקומות החנייה הנוחים ביותר-ליד ביה”ס
להנדסאים והמכינה הקדם אקדמית .תחנת האוטובוס הקרובה“ :טכניון/הנדסאים”.
כל הזכויות שמורות למשרד החינוך
הפרויקט מבוצע ע״י מוסד הטכניון ע״פ מכרז 30/8.14
הפרויקט מבוצע עבור המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

