
 

 

  

 

 2018 יולי 16 

 ח"תשע אב' ד

 להורים שלום רב,

 טתשע" -'אלכיתות  תכנית מפת"ח )מרכז פתוח חשיבה(

 ז העשרה ומפגש לתלמידים מוכשרים ומצטיינים מרכ

 21 -המפתח של ילדכם לעולם החדש של המאה ה

חברתיים בולטים ליהנות מפעילויות לי כישורים קוגניטיביים, רגשיים ומאפשרת לילדים בעמפת"ח תכנית 
תוך יצירה  המגלים ענין וסקרנות בעולם המדע מאתגרות בתחומים מגוונים. התכנית מפגישה תלמידים

 של חווית לימוד מהנה.

 '. אבכיתות  טלתלמידים הלומדים בשנת תשע"הפעילות מותאמת 

המתמחה במתן הרצאות וקורסי העשרה  ועבר על ידי חברת "היפוקמפוס", חברהיהקורס  פרטי הקורס:
ניתן ללמוד עליהם  ,הפגיש אקדמיה וקהילהל במטרה בתחומי המדע, הטכנולוגיה והרפואה לקהל הרחב

 עוד באתר: 

http://www.hippocampus.co.il/ 

  .רחבים ומגוונים מדע מתחומי טעימות דרתס למשתתפים להעניק מטרתוקורס "טאפס מדעים" ה

 .אחד כל מפגשים 3-4 במדע בעלי שונים מתחומים מודולים של כסדרה בנויה התכנית

 או/ו מעבדתי ניסוי -פעילה התנסות ,סרטונים והומור המשלבת חווייתית מבוא הרצאת מכיל מודול כל
 של מדע שוחר נוער יחידת עם בשיתוף הורכבה התכניתולמידה.  מחקר להמשך והנעה דיון וכן מחקר

 גבוהים לתארים סטודנטים י"ע כולה ומועברת ,למדע ויצמן ממכון ומדענים אביב תל אוניברסיטת

 .אביב תל ואוניברסיטת המכון במעבדות פעיל במחקר העוסקים הטבע במדעי

 

 :מתכונת הפעילות

קבוצה . 16:30 – 15:00בין השעות . קבוצה א': בימי ראשוןמפגשים, )כולל "פעילות שיא"(, אחת לשבוע  25
. (דקות 90 )משך הקורס לקבוצה הוא. ימים בשעותמסו ייתכנו שינויים, 18:15-16:45שנייה בשעות 

  "פעילות שיא" להורים ולילדים.  םבמהלך השנה תתקיי

 , שוהם( 6במרכז "מדעידע" , מרכז מצוינות יישובי  בבית ספר "ניצנים" )צורן  -מקום הפעילות

  14/10/18 -תאריך התחלה

 מפגשים  במהלך השנה, כולל  יום שיא וחומרים.  25 עבור  ש"ח 975  :תוכנית לתלמידה עלות

  קיום הפעילות מותנה במספר נרשמים מינימלי לקבוצה.

 

 



 

 

 

 

 

  ט'  לשנת הלימודים תשע"א  התשלום לתכנית "מפת"ח כיתות

 )לא ניתן לשלם בדיינרס(.התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי 

 באתר האינטרנט שכתובתו:

https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=61&gotorishum=yes 

 ".תשע"ט' איש לבחור ב "חוג מפתח לכיתות 

 תשלומים/ חינוך/ רישום לתאגיד ניתן להיכנס גם לאתר מועצת שהם/

 שימו לב, שליחת הטופס בלבד אינה מבטיחה רישום!

ההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה )עד מילוי  קבוצה תיפתח רק עם מילוי מספר התלמידים המינימלי.

 קבוצה( 

עד תאריך ₪.    875יתקבל החזר של  -8.109.14עד תאריך   :החזר תשלומיםביטולים ו מדיניות

 10.12.18לאחר התאריך ₪.  488יתקבל החזר  10.12.18עד תאריך  ₪. 732יתקבל החזר  10.11.18

 לא יינתן החזר.

מיידית למשרד אגף החינוך במועצה )לא מספיקה הודעה למורה הקבוצה(  בכתבעל ביטול יש להודיע 

 יש לוודא קבלת ההודעה.  amitr@shoham.muni.il בדואר אלקטרוני 

 הנחות:

  ניתן להגיש בקשה להנחה עקב קשיים כלכליים בלבד, את הבקשה יש להגיש עד תאריך  .1
ולצרף אליה את כל המסמכים הדרושים הרשומים על טופס בקשת ההנחה. קבלת  1.11.18

 הטופס באתר המועצה.

 ממחיר הקורס לילד השני. 5%-בילדים במשפחה בתכנית מזכה  2השתתפות  .2
                                                                        

 בברכה

             אופירה ביטון                    דר' עמית רוזן

 החינוך וקהילה רכז מדע וטכנולוגיה יישובית                                                         מנהלת אגף
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