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 | 20:00-08:00מכון ויצמן למדע
הוועידה השנתית למדע ולסביבה (עיקרה באנגלית).
הכניסה בתשלום ובהרשמה מראש.

מוציאים את המדע מהמעבדה אל העיר
17.6
יום א׳

 | 17:00קולנוע חן
מרתון סרטי טבע וסביבה.
(במחיר של  10ש"ח לכרטיס).

20.6
יום ד׳

 | 20:00ברים ומסעדות ברחבי העיר
רפואה על הבר  -הרצאות לקהל הרחב במקומות
הבילוי בעיר ,בשיתוף המרכז הרפואי קפלן.

 | 17:00מתחם היקב
מפגשי סיפור לילדים עם ענת גייגר.
18.6
יום ב׳

19.6
יום ג׳

 | 20:00בית דונדיקוב
ערב ספרות וסביבה.
בין המשתתפים :אגי משעול ,פרופ' עדי וולפסון,
דרור בורשטיין ,בהנחיית רועי בית לוי.
 | 17:00אתר הפרדסנות
כיף בפרדס  -מדע ,סביבה ,הסטוריה
ומה שביניהם .פעילות לכל המשפחה
 | 20:00אתר הפרדסנות
 4מדענים נכנסים לפרד"ס.
מדעני רחובות מדברים מדע ,סביבה ונותנים
קולם בשירת אקפלה.

 | 20:00מכון ויצמן למדע
אקולוגיה ומלחמה בסרטן  -פרופ' ג'ואל בראון
הרצאה לקהל הרחב (באנגלית).

 | 7:45מכון ויצמן למדע
סיורי צפרות  -פעילות לקהל הרחב (באנגלית).
21.6
יום ה׳

 | 20:00-08:00מכון ויצמן למדע
הוועידה השנתית למדע ולסביבה (עיקרה באנגלית).
הכניסה בתשלום ובהרשמה מראש.
 | 20:00בית יד לבנים
כיצד יום אחד יכול לשנות את העולם?
הרצאה ושיחה עם מיקי חיימוביץ'.

22.6
יום ו׳

 | 7:45מכון ויצמן למדע
סיורי צפרות  -פעילות לקהל הרחב
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יום ראשון 10 ,ביוני
מרתון סרטי מדע וסביבה בקולנוע חן
מרתון הסרטים הוא חלק מאירועי אֶקוֹ  -לוֹג ִיקָה :שבוע המדע
והסביבה של רחובות .במהלך השבוע יתקיימו ברחבי העיר מפגשי
סיפור ,סיורי צפרות ,סדנאות לילדים ,מפגשים עם מדענים ועוד.
פרטים נוספים באתר העירייה ובפייסבוק.
מנחה :מאור גילרמן ,תסריטאי וחוקר קולנוע
מחיר 10 :ש"ח לסרט

 17:00בית

הסרט מציג מראות שרובנו לא חזינו בהם מעולם באמצעות תצלומי
אוויר עוצרי נשימה שנעשו ב 50 -מדינות.
(צרפת 50 ,דק')

 18:10נשיא האי

מוחמד נאשיד ,נשיא האיים המלדיביים ,ניצב בפני בעיה שאף
מנהיג בהיסטוריה לא נאלץ להתמודד עמה לפניו :שטח מדינתו מצוי
בסכנת הימחקות מעל פני כדור הארץ.
(ארה"ב 80 ,דק')

 19:50לצאת מהקופסה

דייוויד בונד מחליט שזה הזמן לגלות את הטבע ,פשוטו כמשמעו -
מכיוון שהשעות שבהן ילדיו ערים נשלטות בידי מערכת משומנת של
פרסום ותלות במסכים שמאיימים להפכם לזומבים.
(אנגליה 60 ,דק')

 21:10כוכב הלכת אוקיינוס

מכירת כרטיסים לקהל הרחב תתבצע בקופת הקולנוע בלבד
החל מיום שני11.6.18 ,
בימים א' – ה' בשעות 18:15 - 17:15 :ו 20:15 - 19:15 -
ביום שישי בשעות21:20 - 20:00 :
ביום שבת בשעות 15:15 - 14:15 :ו 20:15 - 19:15 -
לא תתאפשר הזמנת כרטיסים ושמירת מקומות מראש.
מכירת הכרטיסים לא תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של הקולנוע

תצלומים מרתקים ועוצרי נשימה מהאוויר וממעמקי הים חושפים
את תפקידם החשוב של האוקיינוסים במערכת האקולוגית שלנו.
(צרפת 40 ,דק')

 22:10פרויקט הפח הנקי

בסרט עטור הפרסים מתחרים ביניהם השותפים ג'ן וגראנט מי
יוכל להיגמל מהרגליו הצרכניים ולייצר הכי פחות זבל במשך שנה.
התחרות המשעשעת בין השניים מלווה בחשיפה של המצב העגום
שבו נתון כדור הארץ.
(קנדה 40 ,דק')

ָאפל ַה | הרכב אקפלה מודרני ממכון ויצמן למדע
 | 21:10דָו ְוק ּ ֶ
מופע יחודי ללא כלי נגינה עם שירים מוכרים בעיבודים מיוחדים.

פעילויות שבוע המדע והסביבה ברחובות
17/6/2018
יום א׳

 | 23:00-17:00מרתון סרטי מדע וסביבה בקולנוע 'חן'

בהנחיית :מאור גילרמן  -תסריטאי וחוקר קולנוע
מחיר כרטיס 10 :ש"ח לסרט.
 17:00בית (צרפת 60 ,דק').
 18:20נשיא האי (ארה"ב 70 ,דק').
 19:50לצאת מהקופסה (אנגליה 60 ,דק').
 21:10כוכב הלכת אוקיינוס (צרפת 40 ,דק').
 22:10פרויקט הפח הנקי (קנדה 40 ,דק').

18/6/2018
יום ב׳

 | 21:30ד"ר עינת שגב | מכון ויצמן למדע
תפקיד החיידקים בהבנת התחממות כדור הארץ.
 | 21:50ד"ר חגי לוין | האוניברסיטה העברית-הדסה
האם המין האנושי בסכנת הכחדה?

20/6/2018
יום ד׳

 | 19:00-17:00מפגשי סיפור במתחם היקב

רופאים בכירים ,צוות פרא רפואי ואחיות מהמרכז הרפואי קפלן מגיעים למקומות הבילוי
בעיר רחובות למפגשים מרתקים במגוון נושאים בתחום הרפואה.
מותנה בהרשמה מראש.

 | 17:00גילאי " | 5-2על ביצים ואפרוחים"  -עם כלי הקשה ובובות מקוריות.
 | 18:00גילאי " | 8-3אגדת בור המים"  -סיפור אקולוגי על בצורת ועל נתינה לקהילה.
האירוע פתוח בחינם לקהל הרחב.

' | 22:00-20:00אקולוגיה ומלחמה בסרטן' במכון ויצמן למדע

את ההרצאה יעביר פרופ' ג׳ואל בראון ,אורח מיוחד של הוועידה המדעית השנתית
וייתן הרצאה (באנגלית) שמתמקדת בקשר שבין אקלים ושינוי אקלים ובין תחלואה
מוגברת בסרטן .ההרצאה תתקיים באולם הכנסים ע״ש דוד לופטי.
האירוע פתוח בחינם לקהל הרחב ומותנה בהרשמה מראש ,מספר המקומות מוגבל.

' | 22:00-20:00טביעת הרגל הפחמנית של המילה הכתובה' בבית דונדיקוב

ערב ספרות ,סביבה ושירה בהנחיית רועי בית לוי.
משתתפים :אגי משעול ,פרופ' עדי וולפסון ,דרור בורשטיין.
האירוע פתוח בחינם לקהל הרחב.

19/6/2018
יום ג׳

פעילות לכל המשפחה  -אתר הפרדסנות פותח את שעריו בהדרכות הקשורות
לסוגיות סביבתיות :נלמד שיטת הדברה אקולוגית ,נכין עציץ מחומרים ממוחזרים,
נבקר בבית האריזה המשוחזר ,בבאר המים העמוקה וניסע בטרזינה (קרונית להובלת פרי).
כדאי להביא קרטוני חלב וגביעים ריקים של יוגורט וגבינות.
האירוע פתוח בחינם לקהל הרחב ומותנה בהרשמה מראש.

21/6/2018
יום ה׳

המשך הוועידה מיום ד׳ .ההרצאות מתקיימות ברובן באנגלית.
ההשתתפות בכנס כרוכה ברישום ובתשלום.

' 22:00-20:00כיצד יום אחד יכול לשנות את העולם?' בבית יד לבנים

מדעני רחובות יציגו את המחקרים החשובים והמסקרנים שלהם לצד
הופעה של הרכב ווקאלי ממכון ויצמן למדע.
האירוע פתוח בחינם לקהל הרחב.

הרצאה ושיחה עם מיקי חיימוביץ'  -אשת תקשורת ,יוזמת ומובילה את קמפיין
 Meatless Mondayבישראל.
האירוע פתוח בחינם לקהל הרחב ומותנה בהרשמה מראש.

התְו ַו ּדְעו ּת ותקרובת
ִ | 20:00

 | 20:50ד"ר עדי לוי | האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
אוקיינוס של פלסטיק.

 08:45-07:45סיור צפרות (באנגלית) במכון ויצמן למדע

בסיור נצפה ונאזין לציפורים ונלמד מעט עליהן ועל העצים במכון ויצמן למדע.
נקודת המפגש בכניסה לשער הראשי של מכון ויצמן למדע( ,הכניסה להולכי רגל בלבד).
האירוע פתוח בחינם לקהל הרחב ומותנה בהרשמה מראש.

 | 20:00-08:00הוועידה השנתית למדע ולסביבה במכון ויצמן למדע

 4' | 22:00-20:00מדענים נכנסים לפרד"ס' באתר הפרדסנות

 | 20:30ד"ר אלון שפון | מכון ויצמן למדע
האם ראוי וכדאי לאכול בשר? הרהורים על מזונות העתיד.

בוועידה משתתפים מאות מדענים ,סטודנטים ,מקבלי החלטות ,בעלי תפקידים בכירים
במגזר הציבורי ,נציגי תעשייה ופעילי סביבה .ההרצאות מתקיימות ברובן באנגלית.
ההשתתפות בכנס כרוכה ברישום ובתשלום.

' | 22:00-20:00רפואה על הבר' במקומות בילוי ברחבי העיר

מפגשי סיפור לקטנטנים  -בנושאי מדע וסביבה עם ענת גייגר:
הקראה ודמיון  -הקשורים לאקולוגיה ולאיכות הסביבה ,תוך שימוש בחפצים ממוחזרים.

' | 19:00-17:00כיף בפרדס' באתר הפרדסנות

 | 20:00-08:00הוועידה השנתית למדע ולסביבה במכון ויצמן למדע

22/6/2018
יום ו׳

 08:45-07:45סיור צפרות (בעברית) במכון ויצמן למדע

הסיור יועבר ע"י אורי מורן מדריך טיולים.
נקודת המפגש בכניסה לשער הראשי של מכון ויצמן למדע.
האירוע פתוח בחינם לקהל הרחב ומותנה בהרשמה מראש.

בשבוע המדע והסביבה של רחובות יצאו
החוקרים מהספרים ,המדעניות מהמעבדה
וכל מה שמעניין בסביבה ממגדל השן אל
רחובות העיר ויתחברו אל הקולנוע ,הספרות,
לילדים ולטבע העירוני שנמצא סביבנו.
תושבי העיר מוזמנים להצטרף לאירועי
אקו-לוגיקה המגוונים ,ולהכיר טוב יותר
את העולם ,את הסביבה ואת העיר שלנו.

אקו
לוגיקה

שבוע המדע
והסביבה ברחובות
 | 22-17יוני | 2018

