
 
 יום המדע הלאומי

 שיתוף פעולה  
 YNET -משרד המדע ו

 
 ועידה וירטואלית בעידן החדש



 יום המדע הלאומי



 מטרות  

 משוגעים לדבר"של מעיסוק  -העלאת קרנו של המדע "

 לנושא הנוגע לכל אזרח ואזרח בישראל

  מיסוד יום בשנה של גאווה ישראלית בהישגים המדעיים

 של חברות וגופים ישראליים

הטכנולוגיה והחלל כתחום הנוגע  , הנגשת תחומי המדע

 לכל אחד מאיתנו

 מיצוב משרד המדע כמי שאמון על תחום המדע ופועל על

 מנת לקדמו
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 להחלטה -מיתוג יום המדע הלאומי 

 כיצד ייקרא היום-

 ליווי מיתוגי-



   YNET -נראות הערוץ ב



 YNETתוכנית המדע של 

 סרטון גלעד



    YNETתוכנית המדע של 

 .'להמונים'מדובר בנושאי מדע −

ולשלב מומחים  , נשמח לקבל ממשרד המדע רעיונות לפיתוח−

 .מטעמם בטקסט העוטף את כתבות הוידיאו



 יום המדע הלאומי

 יום השידורים



,  פריסה ארצית
שיתוף נרחב של  

הציבור ושל  
 שותפים



 שיטת המעגלים

בשידור   ynetשיסוקרו על ידי ' דגל'אירועי  6-7: מעגל ראשון−

 .ישיר מנקודות שונות ברחבי הארץ

 –אירועים שניזום ביחד עם המשרד ועם שותפים : 2מעגל −

 .liveאך לא ב חלקם יסוקרו 

ברשויות  , מתנהלים לבד', ספונטניים'אירועים : 3מעגל −

 .בתי ספר ועוד, סים"מתנ, מקומיות



מעגל  

 ראשון



 הרצאות בכירים

בהשתתפות  " הפנינג"לאורך היום יהיו מספר מוקדי הרצאות ו−

 בכירים

 המוקדים יתפרסו ברחבי הארץ ועל כל שעות היום−

 YNETכל אירוע יהיה בהנחיית איש תקשורת מוביל של −

 YNETהאירועים ישודרו בשידור חי באתר −



 אירועי מעגל ראשון לדוגמה  



 2מעגל 

 בתי קפה

 קניונים

 בתי ספר

 ברים עיריות

 סים"מתנ



 אירועי מעגל שני לדוגמה 



 ילדים ונוער

פרויקטים בבתי ספר יסודיים  –" הפרויקט המדעי שלי"−

 להמחשת עקרונות מדעיים עם תחרות נושאת פרסים

מנהיגות ויוזמה בפעולות של  , הרצאות בנושאי חדשנות−

 הצופים ברחבי הארץ

   

בתי ספר יסודיים ברחבי , תנועות הנוער –שותפים פוטנציאליים 

 משרד החינוך, הארץ

 

 



 פעילות ייעודית לחיילים משתחררים ואנשי קבע

שיתוף פעולה עם היחידה להכוונת חיילים   –קריירה מדעית 

הרצאות לחיילים על יזמות וקריירה בתחום   –משוחררים 

 המדעים



 פעילות ייעודית לציבור החרדי והערבי

שיתוף פעולה עם עמותות לתעסוקה במגזרים השונים •

 לסדנאות מדעיות

 פעילות ייעודית בקרב תלמידים מהמגזרים השונים•



 כל אחד יכול להשתתף 

 אירועים וולנטריים



 

  

  . תודה


