
  
מזמינה אתכם לריאיוןמזמינה אתכם לריאיון

  
הראיון יתקיים בזום*הראיון יתקיים בזום*                              ביום ראשון ביום ראשון 21/2/2121/2/21

      יש להירשם לראיון יש להירשם לראיון כאןכאן  
  

* על מנת להיכנס לפגישה בזום יש ללחוץ על האייקון* על מנת להיכנס לפגישה בזום יש ללחוץ על האייקון
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          בהצלחהבהצלחה

מגמת רפואה פארק המדע

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IICyCP25NlT7lzMJJf5DWYcC393OKBiYbgq6vPKCl38/edit#gid=0
https://edu-il.zoom.us/j/84851877095


מגמת תיאטרון פארק המדעמגמת תיאטרון פארק המדע
  

מזמינה אתכם למבדק התאמה למגמה !מזמינה אתכם למבדק התאמה למגמה !
  

עליכם לשלוח עד לתאריך עליכם לשלוח עד לתאריך 22/2/2122/2/21::  
סרטון מצולם ובו שיר אותו אתם מציגים כמונולוגסרטון מצולם ובו שיר אותו אתם מציגים כמונולוג  

              
      את הצילומים יש לשלוחאת הצילומים יש לשלוח  

בצרוף שם מלא ומספר פלאפון למייל:בצרוף שם מלא ומספר פלאפון למייל:
                                                                    batya.bibi@parkhamadanz.org.ilbatya.bibi@parkhamadanz.org.il                                       

                                                                                                                                                                                                                                                  
בהצלחהבהצלחה

http://parkhamadanz.org.il/


מזמינה אתכם לראיון למגמה !מזמינה אתכם לראיון למגמה !
  

                    הריאיון יתקיים בזום*הריאיון יתקיים בזום*                              ביום ראשון ביום ראשון 21/2/2121/2/21    החל מהשעה החל מהשעה 12:0012:00    
יש להירשם לראיון כאןיש להירשם לראיון כאן

בראיונות כל תלמיד יציג בראיונות כל תלמיד יציג 55 עבודות מהשנה האחרונה עבודות מהשנה האחרונה
                                      

בהצלחה                                  * על מנת להיכנס לפגישה בזום יש ללחוץ על האייקון* על מנת להיכנס לפגישה בזום יש ללחוץ על האייקון                                                                                                                                                                                                          

מגמת אמנות פארק המדע

https://zoom.us/j/97246060298?pwd=Y3o5TERxQXJkYXRLNGR0RVU3MnZqUT09
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dx-QInf9-ele1Pa4H8ldnTLwwV9iTAfs/edit#gid=1792289483


  
  

מזמינה אתכם למבדק התאמה למגמה !מזמינה אתכם למבדק התאמה למגמה !
יש להירשם למבדק יש להירשם למבדק כאןכאן

  
ביום ראשון ביום ראשון 21/2/2121/2/21 בשעה  בשעה 12:0012:00

  
                                            המבדק יערך בזום*המבדק יערך בזום*                                                                                                                                                    

/https://www.plastelina.net
http://www.yo-yoo.co.il/hidot/index.php?cat=2

/https://brilliant.org

אורך המבדק: 60 דקות

נדרש להביא כלי כתיבה ומחשבון מדעי פשוט.

למעוניינים, ניתן להתאמן לקראת המבדק באמצעות האתרים

הבאים:

.1

.2

.3

 

 

 * על מנת להיכנס לפגישה בזום יש ללחוץ על האייקון 

להשארת פרטים ופניות נוספות

לחצו כאן  בהצלחה

מגמת סייבר / מדעי המחשב פארק המדע

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU0ycarFQSVna4CE3-DOAo_EDaajvb3o3lodkDRVbkBnZgpg/viewform?usp=sf_link
https://www.plastelina.net/
http://www.yo-yoo.co.il/hidot/index.php?cat=2
https://brilliant.org/
https://us04web.zoom.us/j/78756255200?pwd=dUxpaGZXN0ZTZEtSNDBHQlpnMWdldz09
https://forms.gle/NgPDtrSvKE2n5vCs6
https://forms.gle/NgPDtrSvKE2n5vCs6


מגמת תקשורת פארק המדעמגמת תקשורת פארק המדע
מזמינה אתכם לראיון התאמה למגמה.מזמינה אתכם לראיון התאמה למגמה.

יש להירשם יש להירשם כאןכאן - הרישום הינו חובה ומקנה כניסה - הרישום הינו חובה ומקנה כניסה
לראיוןלראיון

  
הריאיון יתקיים בזום*הריאיון יתקיים בזום*                        

ביום שני ביום שני 22/2/2122/2/21 בשעה  בשעה 12:0012:00
  

כל התלמידים המעוניינים להירשם למגמה, מתבקשיםכל התלמידים המעוניינים להירשם למגמה, מתבקשים
לעלות למפגש זום בשעה לעלות למפגש זום בשעה 12:0012:00, בו הם יקבלו שאלון, בו הם יקבלו שאלון

למילוי לפני הריאיון. רצוי להתחבר ממחשב ולא מטלפוןלמילוי לפני הריאיון. רצוי להתחבר ממחשב ולא מטלפון
ניידנייד

  
במידה ויש שאלות, ניתן לכתוב לי למייל:                                                    

 viva.mergi@parkhamadanz.org.il * על מנת להיכנס לפגישה בזום יש ללחוץ על האייקון  

https://katzr.net/a81ae5
https://zoom.us/j/94664090875?pwd=NXV6NGFXUmJxTW95c0lHUUpxZDQ1QT09
mailto:viva.mergi@parkhamadanz.org.il

