
ליום אחדמדען 
הפסחבחופשת

ימי מדע מרוכזים בטכנודע

 יום חידות וחדרי בריחה מדעיים 
יום מסקרן ומסתורי במיוחד. המשתתפים יכלאו בתוך מעבדה 

ויוכלו לצאת ממנה רק לאחר שיצליחו לפענח חידות מדעיות 

שונות. על מנת לפתור את החידות המשתתפים יידרשו 

למחשבה יצירתית במיוחד המשלבת ידע מדעי, התנסות עם 

חומרי וכלי מעבדה ובניית מודלים תלת מימדיים.

מתאים לכיתות ג‘- ו’.

יש לבחור אחד מהתאריכים הבאים:  

יום א‘ ה-10.4.22 או יום ה‘ ה-14.4.22

 יום כימיה מטורף 
יום מלכלך ומריח במיוחד! אם אתם אוהבים לרקוח שיקויים, 

לפוצץ פיצוצים ולערוך ניסויים זה היום בשבילכם. הפעילויות 

יכללו ניסויים שונים ומגוונים בנושאי תערובות ותרכובות, אש 

עשן ופיצוצים, סליים וחומצות ובסיסים. בואו לחבוש משקפי 

מעבדה וללבוש חלוק כימאי ולהיכנס לעולם הכימיה המרתק.

מתאים לכיתות ג‘- ו’.

הפעילות תתקיים ביום ב‘ ה-11.4.22.

במהלך היום המשתתפים יעברו 3 סדנאות מעשיות 

הכוללות: הדגמות מדעיות, ניסויים, בניית מודלים, 

סרטים וגיבוש חברתי.

סרקו
לרישום

להרשמה: 04-6333505
*קיום הפעילות מותנה במינימום נרשמים, מספר המקומות מוגבל - מהרו להירשם.  

עלות
יום פעילות:

180 ש“ח

שעות פעילות:
8:30 עד 13:30

מספר ילדים בקבוצה:
עד 20 ילדים

לא כולל ארוחות

יום חלל ותעופה
אם חלמתם להיות אסטרונאוטים ומערכת השמש מעניינת 

אתכם זה היום בשבילכם! יום עמוס פעילויות בנושא חלל 

ותעופה. נטיס טיסנים, נשגר טילים ונבקר בפלניטריום ומצפה 

כוכבים אמיתיים. ביום זה נביא את מרחבי החלל האינסופיים אל 

מעבדות הטכנודע. נייצר שביט מחומרים מיוחדים, נכיר את 

התנאים השוררים במאדים וכוכבי לכת נוספים, נגלה מהם ננסים 

לבנים ונכיר את שמי הלילה. בכל הפעילויות, נתנסה, נבנה ונרגיש 

את החלל מקרוב.

מתאים לכיתות ג‘- ו’.

הפעילות תתקיים ביום ג‘ ה-12.4.22 

יום רופאים צעירים
בואו להיות רופאים ליום אחד. נכיר את הלב מקרוב, נבקר 

ביחידה הרפואית המשוכללת של הטכנודע ואפילו ננתח בחדר 

ניתוח אמיתי. נסקור את מערכות הגוף השונות, נערוך ניסויים, 

נלמד להציל חיים בעזרת סימולטורים מתוחכמים ונכיר את 

פעולות העזרה הראשונה הבסיסיות.

אז בואו ללבוש חלוק לבן ליום אחד, ללמוד כמו רופאים אמיתיים, 

לבצע פעולות כמו רופאים במקום הכי קרוב לבית חולים אמיתי. 

בכל פעילות נתנסה על עצמנו ונתאמן בכל המיומנויות שנלמד. 

נדרשת רוח יצירתית וחדוות למידה, מחכים לכם...

מתאים לכיתות ד‘- ו’.

יש לבחור אחד מהתאריכים הבאים:  

יום ה‘ ה-7.4.22 או יום ד‘ ה-13.4.22 


