[הקלד כאן]

כימיאדה
חיפה ,מאי 2018
המורים ומרכזי כימיה
בבתי ספר תיכון.
שלום רב,

דף מידע למורה
מידי שנה אנו מקיימים ברציפות את ה"כימיאדה" – האולימפיאדה הארצית בכימיה לתלמידי כיתות י"א – י"ב
ובמסלול משני לתלמידי כתות ט-י.
כחלק מהכנה לקראת ה"כימיאדה" אנו מאפשרים לתלמידים גישה לנושאים דרך אתר האינטרנט של
ה"כימיאדה"http://www.technion.ac.il~chimiada/olympiad :
באתר זה מופיעות שאלות ותשובות של מבחני ה"כימיאדה" משנים קודמות וקישורים לאתרי אולימפיאדות בין-
לאומיות בכימיה של מדינות אחרות.
המורים והתלמידים המעוניינים בעזרה ובחומר תרגול נוסף יכולים לפנות ישירות למתרגלת הראשית של
הכימיאדה דר' איזנה ניגל :טלפון  04-8293702אימיילizanaeti@tx.technion.ac.il :

שלבי הכימיאדה:
שלב א' -יום א'  -16.09.2018יתקיים בבתי הספר ברחבי הארץ
*שלב ב' – יתקיים באוקטובר  - 2018בפקולטה לכימיה ,טכניון חיפה
*שלב ג'  -יתקיים בדצמבר  - 2018בפקולטה לכימיה ,טכניון חיפה
שימו לב כי השנה כל השלבים הוקדמו כך שהכימיאדה מסתיימת עד 1.1.2019
עוד אציין כי השנה דרך ההתקשרות תהיה אישית – במיילים או בטלפון ולא בדואר.
נא אשר/י השתתפות בית ספרכם (בטופס המצורף) עד לתאריך  04.06.2018אנא הקפידו למלא את כל הפרטים
המבוקשים בטופס אותו תשלחו חזרה במייל:
אימיילsavitalg@gmail.com :
כשתשלחו ,ותרשמו במערכת ,תקבלו ממני מייל אישור עם פרטים נוספים לגבי קבלת המבחן (גם יעשה במייל חוזר).
נא עקבו אחרי קבלת המייל החוזר ואם אינכם מקבלים אותו – אנא צרו עימי קשר בטלפון04-8293738 :
אודה על שיתוף הפעולה.
בכבוד רב,
ובתודה מראש
ד"ר אביטל להב
מנהלת פרויקטים לנוער
הפקולטה לכימיה ,קריית הטכניון
T. + 972 4 829 3738
F. + 972 4 829 5703

savitalg@gmail.com
www.schulich.technion.ac.il
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savitalg@gmail.com
טופס הרשמה לתחרות ה"כימיאדה" – לשנה"ל תשע"ח

נא אשרו השתתפותכם בטופס זה ושלחו אלינו עד לתאריך .04.06.2018
שם ביה"ס___________________________________________________________:
כת ובת_______________________________:עיר________________מיקוד________
מספר טלפון _______________________:מספר פקס_________________________:
_____________________________________________________________: E-mail
שם המורה האחראי/ת לתחרות ה"כימיאדה"____________________ :
טל' בבית _____________:נייד ________________________
הערכה לגבי מספר התלמידים שישתתפו :מכתות י"א ___________
מכתות י"ב ___________
מכתות ט'-י' ___________(במסלול שונה מכתות י"א-י"ב)

הערות.________________________________________________________ :
חשוב ביותר! נא להודיע לי בהקדם במקרה שאין באפשרותכם לבחון את התלמידים במועד הנקוב.
ניתן להירשם באימייל:
אימיילsavitalg@gmail.com:

בשאלות ניתן לפנות לטלפון( 04-8293738 :ימי א'-ה' משעה  8.00עד .)16.00

T. + 972 4 829 3738
F. + 972 4 829 5703

savitalg@gmail.com
www.schulich.technion.ac.il

