
משרד החינוך
העיר ירושלים

אנו גאים ומצפים לראותך ביריד

12:30 - 14:30 התלמידים יציגו את עבודותיהם לשופטים ולמבקרים
14:30 – 14:45 הפסקה וכיבוד 

14:45 – 15:45 פעילות לתלמידים )פרטים יינתנו במקום(
15:45 – 16:30 טקס הסיום במעמד: 

ראש העיר - מר ניר ברקת  
מנהל המחוז - מר מאיר שמעוני  
מנהל מנח”י - מר משה טור פז   

ראש מינהל מדע וטכנולוגיה - דר’ עופר רימון  
מפמ”ר מדע וטכנולוגיה - גב’ שושי כהן  

אנו שמחים להזמינך ליריד עבודות החקר המדעי 
של תלמידי כיתות ו' ותלמידי כיתות ט' של העיר ירושלים

היריד יתקיים ביום ראשון ז' אדר תשע"ג 17.2.13 
ברחבת מוזיאון ישראל בירושלים

הזמנה

סדר היריד:

הפיקוח על 
הוראת מדע וטכנולוגיה

בירושלים

תלמידי ומורי 
מדע וטכנולוגיה

בירושלים

צוות הדרכת 
מדע וטכנולוגיה

בירושלים

“לבור ...את החכמות והמדעים השונים באופן שחקירותיהם תהיינה 
לתועלת המדע והתרבות של העולם בכלל” )הרב צבי יהודה קוק(

אנו שמחים להזמינך ליריד עבודות החקר המדעי ופתרון בעיות טכנולוגיות 
של תלמידי כיתות ו' ותלמידי כיתות ט' בעיר ירושלים
האירוע יתקיים ביום רביעי כד' אייר, תשע"ח 9.5.2018

במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, בגבעת רם

משחק תלמידים - חידות סביב העבודות המוצגות  

התלמידים יציגו את עבודותיהם למעריכים ולמבקרים 

הפסקה וכיבוד

פעילות מדעית לתלמידים, בהפעלת מוסדות חינוך מדעי בעיר

טקס הסיום במעמד:

ראש העיר - מר ניר ברקת
מנהל המחוז, משרד החינוך - מר מאיר שמעוני

ראש מינהל חינוך ירושלים - מר אביב קינן

מפמ"ר מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך - ד"ר אביבה בריינר

מנהלת מוזיאון המדע ירושלים - גב' מיה הלוי

14:00-14:30

14:30-15:15

15:15-15:45

15:45-16:45

16:45-18:00

תלמידים ומורי מדע וטכנולוגיה 
בעיר ירושלים

צוות מדריכות הפיקוח 
על הוראת מדע וטכנולוגיה 

בעיר ירושלים

הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה 
בעיר ירושלים
 משרד החינוך

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים )ע.ר(

Bloomfield Science Museum Jerusalem

متحف العلوم على اسم بلومفيلد القدس

 

 מרכז מורים ארצי
 למורי המדע והטכנולוגיה

 בבתי הספר היסודיים
 

 משרד החינוך
 העיר ומחוז ירושלים

 הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

 מל"מ
 המרכז הישראלי לחינוך

 שליט-דהמדעי טכנולוגי ע"ש עמוס 
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