
 

 

 

 

 

 

 21/2/2023בס"ד, יום שלישי, ל' בשבט, תשפ"ג. 

 

 להורי תלמידנו היקרים שלום רב.

 

אנו שמחים להמשיך במסורת השנתית של ימי המדעים. ימים בהם תלמידי מגמת מדעים בחטיבת 
 באתרים מגוונים ועשירים בתוכן. חוויתי, דרך ביקורים לומדים מדעים באופןהביניים 

 .27/2-2/3ט' באדר,  –חמישי, ו'  -ימי המדעים תשפ"ג יתקיימו בימים שני 

התובע מהתלמידים ומהצוות  ,פרויקט ייחודי בעל משמעות ערכית ועיונית עמוקה םימי המדעים, ה
 משמעת עבודה, מחויבות ואחריות.

אה משגרת הלימודים, ההינתקות מהסביבה היומיומית והעשייה אנחנו מאמינים, כי היצי
המשותפת והמרוכזת, יגבירו באורח משמעותי את הקשר של התלמידים לעולם המדע, בד בבד עם 

 חיזוק עולמם האמוני והערכי.

 תכנית ימי מדעים מפורטת בדף הבא.

 כללי ימי המדעים

לול האירועים והפעילויות, כפי שיפורטו, .חובה להקפיד על דיוק מושלם בלוח הזמנים של מכ 1
 ובהתאם לעדכון שוטף במהלך ימי המדעים.

 .כל התלמידים נדרשים להקפיד ולבצע את הנחיות הצוות. 2

 .התלמידים נדרשים לנהוג בנימוס, עניין ושיתוף פעולה עם המרצים. 3

 בדיוק בזמן לתפילות,.התלמידים חייבים להשתתף בכל ההרצאות שאליהם הם משובצים, להופיע  4

 להרצאות, ולסיורים, להגיע ולהקפיד על דיוק ומשמעת בכל הנוגע להוראות שינתנו.

 .בכל יום יש להצטייד בארוחות מספיקות לכל משך הסיור. 5

 

 ימי המדעים הם חוויה חברתית, ערכית ומקצועית יוצאת דופן. על מנת שאירוע זה ימצה את הטמון

 ללים בימים אלו.בו, יש להקפיד על כל הכ

 

 בברכה,

 הנהלת הישיבה וצוות מדעים

  



 

 

 

 

 

 

 גתכנית ימי מדעים תשפ"

 

 מוזיאון הטבע והגן הבוטני בתל אביב - 27/2, ו' באדר ,יום שני

של הטבע בד' אמות של מוזיאון? נלמד דרך הרגליים בסיור בהיכל הטבע  ַחּיּותכיצד אפשר לאבן 
 שנבנה בתל אביב.

 תפילה – 7:30

 תורה ומדע. –שיעורי ליבו חפץ  – 9:00

 .פורמיות -סדנאות יצירה מדעיות  – 10:30

 .יציאה למוזיאון – 12:00

 .חזרה משוערת לישיבה – 15:30

 

 פארק קרסו למדע בבאר שבע – 28/2, ז' באדר , יום שלישי

 מוזמנים לגלישה בפארק שבו מדע הוא כיף מטלטל. השתדלו להישאר עם הראש למעלה.

 .תפילה – 7:30

 .יציאה לפארק קרסו – 8:30

 .חזרה משוערת לישיבה – 15:00

 

 ספארי ברמת גן. – 1/3, ח' באדר ,יום רביעי

כאשר קול ההמון של בעלי החיים מלמד כשירה, נרצה להלחין אותו, במפגש כמעט בלתי 
 אמצעי, עם בעלי החיים. נקשיב להם ונלמד את שירתם.

 .תפילה – 7:30

 .חן בהלכות פוריםשיעור חזרה הלכות פורים + מב – 9:00

 .יציאה לספארי – 10:30

 .חזרה משוערת לישיבה – 14:30

 

 פלנתניה נתניה. - 2/3, ט' באדר ,יום חמישי

 מסע חוויתי, רב חושי ומרתק בין כוכבים שישאיר לנו את הראש בשמיים. נחדד את ראשנו עם

 אתגר לוגי ואת ראייתנו בתצפית טלסקופים.

 יציאה לפלנתניה - 16:00

 חזרה משוערת לישיבה - 21:00

 

 כאןאנא היכנסו לקישור על מנת לאשר יציאה לבנכם. לחצו  ייתכנו שינויים באתרים ובזמנים.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3SJVF3diFJJYwYL_Dft184w0NVcs-6h9hcpqMDkilA-Qckg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3SJVF3diFJJYwYL_Dft184w0NVcs-6h9hcpqMDkilA-Qckg/viewform?usp=sf_link

