
 תכנית הכנס

  3/8/2015   תאריך עדכון אחרון

 .התכנית אינה סופית והיא נתונה לשינויים

במסדרון של מדעים , באולם מלמד קורסים ומפגשי פתרון הבעיות מתקיימים-הרצאות במיניה: מיקום

 . אוניברסיטת תל אביב, מדוייקים

 . הפסקות הקפה מתקיימות בלובי של שנקר

( תקבלו תלושיים ייעודיים לכך)מדעים מדוייקים  ק"מתקיימות בקפטריית סשארוחות הצהריים 

 . הצמוד למסדרון מדעים מדוייקים מצד מערב, הערב מתקיימות בגן הדקליםוארוחות 

 

 9....5, יום ראשון

 (. בלובי של שנקר)הרשמה , התכנסות 8::8-5::.

 מילות פתיחה 8::8-5::5

 (תמר ציגלר) Iבקורס  .שיעור  88:..-8::5

 וצילום קבוצתי על מדרגות שנקר הפסקת קפה 8::..-88:..

 (כפיר-יעל אלגום) IIבקורס  .שיעור  88::.-8::..

. ק מדעים מדוייקים"בקפטריית סש( או חלבית לפי בחירה בשרית)ארוחת צהריים  9:88.-88::.

 יציאה למפגשי פרוייקט .עבודה עצמאית על דפי תרגילו

 (כל פרוייקט מיקום אחר) .מפגש פרוייקט  0:88.-9:88.

 הפסקת קפה 8::0.-0:88.

  Iקורס פתרון בעיות  5:98.-8::0.

 : הרצאה על היסטוריה של נשים ומתמטיקה 5:88.-88:..

 אוניברסיטת תל אביב , ליאו קורי' פרופ: מרצה  

 . יהודייה, אישה, מתמטיקאית: אמי נטר: שם ההרצאה  

 . בגן הדקלים( חלבית)ארוחת ערב  8::8:-5:88.

 

 9....8., יום שני

 (תמר ציגלר) Iבקורס  :שיעור  88:..-8::5

 הפסקת קפה 8::..-88:..

 :מפגש פרויקטים  88::.-8::..



. ק מדעים מדוייקים"בקפטריית סש( בשרית או חלבית לפי בחירה)צהריים  ארוחת 8:::.-88::.

 .ועבודה עצמאית על דפי תרגיל

  IIקורס פתרון בעיות  8::9.-8:::.

 הפסקת קפה 0:88.-8::9.

  Iקורס פתרון בעיות  0:98.-0:88.

 .פאנל נשים במתמטיקה באקדמיה 5:88.-5:88.

 .פרופ רות ארנון נשיאת האקדמיה למדעים: מברכת                       

 , מינה טייכר' פרופ, שירי ארטשטיין' פרופ: משתתפות הפאנל                       

 (.ייתכנו שינויים. )מירה שמיס' דר, קידר-ורד רום' פרופ, תמר ציגלר' פרופ

 
 . בגן הדקלים( חלבית)ארוחת ערב  8::8:-5:88.

 

 9......, יום שלישי

 (תמר ציגלר) Iבקורס  :שיעור  88:..-8::5

 הפסקת קפה 8::..-88:..

 (כפיר-יעל אלגום) IIבקורס  :שיעור  88::.-8::..

. ק מדעים מדוייקים"בקפטריית סש( בשרית או חלבית לפי בחירה)ארוחת צהריים  9:88.-88::.

 .ועבודה עצמאית על דפי תרגיל

  Iקורס פתרון בעיות  0:88.-9:88.

 הפסקת קפה 8::0.-0:88.

   IIקורס פתרון בעיות  8::5.-8::0.

 בגן הדקלים( חלבית)ארוחת ערב  5:88.-88:..

המשך ארוחת הערב עם ערב צחוק ויין הכולל הופעה של הסטנדאפיסטית עמית  8::8:-5:88.

 . הופעות אורח נוספות( אולי)הרשקוביץ ו

 

 9....:., יום רביעי

 (כפיר-יעל אלגום) IIבקורס  :שיעור  88:..-8::5

 הפסקת קפה 8::..-88:..

 :מפגש פרויקטים  8:::.-8::..

. ק מדעים מדוייקים"בקפטריית סש( ית לפי בחירהבשרית או חלב)ארוחת צהריים  8:::.-8:::.

 .ועבודה עצמאית על דפי תרגיל

 :מפגש פרויקטים  8::9.-8:::.



 הפסקת קפה 0:88.-8::9.

    IIקורספתרון בעיות  5:88.-0:88.

  –הרצאה בנושא מתמטיקה ומגדר  8::..-8::5.

 פרידמן-ר גייל גלבוע"ד: מרצה  

 !?האם אנחנו פחות טובות במתמטיקה: שם ההרצאה  

 . בגן הדקלים( חלבית)ארוחת ערב  8:88:-8::..

 

 9....:., יום חמישי

 (תמר ציגלר) Iבקורס  :שיעור  88:..-8::5

 הפסקת קפה 8::..-88:..

 (כפיר-יעל אלגום) IIבקורס  :שיעור  88::.-8::..

 מילות סיום 8.::.-88::.

. ק מדעים מדוייקים"בקפטריית סש( בשרית או חלבית לפי בחירה)ארוחת צהריים  9:88.-88::.

 .ועבודה עצמאית על דפי תרגיל

 מפגשי סיום פרויקטים 0:88.-9:88.

  (הכוללת מסע מתמטי בתל אביב בעקבות אוצר אבוד)מסיבת סיום  8:88:-0:88.

 

  


