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לו"ז פעילות ואירועים - יום המדע  בחווית צומת 

סדנאותסדנאות סדנאות סדנאותסדנאות
חפש את החיישנים 

תצוגה (איזור גלאי מתכות)
הרב ישראל קרנגל  ינון ספוקויני שירה קרנגל הרב בנימין צימרמן 

אמצעי נגישות מותאמים לשבת
תצוגה (איזור נגישות )

הרב ישראל קרנגל דניאל שינשנסקי ינון ספוקויני שירה קרנגל   הרב בנימין צימרמן 
חפש את החיישנים 

תצוגה (איזור גלאי מתכות)
הרב ישראל קרנגל דניאל שינשנסקי ינון ספוקויני שירה קרנגל הרב בנימין צימרמן 

חפש את החיישנים 
תצוגה (איזור גלאי מתכות)

הרב ישראל קרנגל דניאל שינשנסקי ינון ספוקויני שירה קרנגל הרב(ד"ר) מנחם פרל 
אמצעי נגישות מותאמים לשבת

תצוגה (איזור נגישות )
הרב ישראל קרנגל דניאל שינשנסקי ינון ספוקויני שירה קרנגל הרב בנימין צימרמן 

חפש את החיישנים 
תצוגה (איזור גלאי מתכות)

הרב ישראל קרנגל דניאל שינשנסקי ינון ספוקויני שירה קרנגל הרב בנימין צימרמן

דניאל שינשינסקי

"מדענים צעירים" - מהי סוללה?

פעילות לכל המשפחה 

הערות : 
• משך סדנאות 'מהנדסים צעירים כ30  דק' –  בכל שעה יתקיים סבב או שני סבבים לפי הביקוש בפועל. משך שאר הסדנאות – כשעה 

• בעקבות הגבלות הקורונה – מגבלת התפוסה לסדנאות עד 30 איש לסדנא מלבד סדנת ארדואינו שמוגבלת ל15 איש.  על מנת להבטיח את מקומכם מומלץ להירשם מראש. 
ההשתתפות בפעילויות על בסיס מקום פנוי בפועל. 

• שימו לב! סדנת ארדואינו – היא סדנת המשך לסדנת 'שימושי חשמל בשבת' – ועל כן מומלץ מאוד להקדים ולהשתתף בה.                                                                                    * 
שימו לב! סדנת ניהול עיר חכמה בשבת מתאימה למבוגרים   וכן לנוער וילדים 'מיטיבי קשב 

סדנת ארדואינו - בנייה ותכנות 'מעלית שבת'

פעילות לנוער פעילות לילדים פעילות לילדים פעילות לכל המשפחה 

"מדענים צעירים" - כתב סתרים 

סדנת ארדואינו - בנייה ותכנות 'מעלית שבת'

סדנת ארדואינו - בנייה ותכנות 'מעלית שבת'

סדנת ארדואינו - בנייה ותכנות 'מעלית שבת'

סדנת ארדואינו - בנייה ותכנות 'מעלית שבת'

סדנת ארדואינו - בנייה ותכנות 'מעלית שבת' KAHOOT  קול וצליל - הלכה ומדע

"מדענים צעירים" - מהי סוללה?

מוזיאון אינטראקטיבי

11:00-12:00

חדר ויטרינהבנ"ע אולם גדולבנ"ע- אולם קטןחדר הרצאות

"מדענים צעירים" - כתב סתרים אילו שימושי חשמל מותרים בשבת?

"מדענים צעירים" - כתב סתרים 

15:00-16:00

KAHOOT  קול וצליל - הלכה ומדע

"מדענים צעירים" - כתב סתרים 

12:00-13:00

אילו שימושי חשמל מותרים בשבת?

"מדענים צעירים" - כתב סתרים 

"מדענים צעירים" - כתב סתרים 
13:00-14:00

"מדענים צעירים" - מהי סוללה?

"מדענים צעירים" - מהי סוללה?

"מדענים צעירים" - מהי סוללה?

"מדענים צעירים" - מהי סוללה?

17:00-18:00

16:00-17:00

אילו שימושי חשמל מותרים בשבת?

14:00-15:00
ניהול  עיר חכמה בשבת 


