
 
   

      
 

 

 2018אוגוסט  22 

 "א אלול תשע"חי

 שלום רב,להורים 

 

  טתשע" -'ד'לכיתות  )מרכז פתוח חשיבה(כנית מפת"ח ת הנדון:

 מרכז העשרה ומפגש לתלמידים מוכשרים, מצטיינים  ומחוננים

 21 -לעולם החדש של המאה הח של ילדכם המפת

בולטים ליהנות  יםחברתיו ים, רגשי יםקוגניטיביבעלי כישורים מאפשרת לילדים מפת"ח כנית  ת

מעוררי  עם תחומיםתלמידים  מאפשרת מפגש שלילויות מאתגרות בתחומים מגוונים. התכנית מפע

  .מיומנויות מקניידע ו סקרנות, מעשירי

של חברת "תיבת  ומשחקי חשיבה מטיתתמחשיבה , קורס ""מתמטיכיףקורס את אנו מציעים 

 '.  דכיתות הלומדים בשנת תשע"ט בלתלמידים  מתמותא התכנית מוח".

 

שנעים נגיש קה למשהו מטילהפוך את המתו וכנית היא ללמד תלמידים לאהוב מתמטיקהמטרת הת

 מהמקובל ותת שונומזוויבמתמטיקה  להדגמת רעיונות יםמשחקו חידות יכללו השיעורים .לעסוק בו

נשתעשע , עובדים כללי חלוקה ולמהנבין איך  במסגרת הקורס .יום של כולנו-עם דוגמאות מחיי היוו

" שד"ונבין ש( !)לחשב כל תרגיל כפל תוך כמה שניותנלמד , (100*100עד )"לוח הכפל הגדול"  עם

 .בעצם די נחמד.. המתמטיקה

 

 מתכונת הפעילות:

 14/10/2018 -תאריך התחלה

. )משך הקורס 16:00-17:00בשעות בימי ראשון, מפגשים, )כולל "פעילות שיא"(, אחת לשבוע  25
 דקות(.  60לקבוצה הוא 

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

  .השנהבמהלך מפגשים  25 עבור ₪  690 :תוכנית לתלמידה עלות

 

 

 

 



 
   

      
 

 

 טם תשע"לשנת הלימודי  'דמפת"ח כיתות  -מתמטיכיף" לתכנית " שלוםתוה רישוםה

 ההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה ) עד מילוי קבוצה( 

  רישום:סעיפי ה 2נא לקרוא בעיון ולמלא את 

ולשלוח במייל יש למלא, לחתום   ,"דמפת"ח  "טופס רישום את הטופס המצורף מטה, .א

 . amitr@shoham.muni.ilבכתובת   לעמית רוזן, רכז מדע וטכנולוגיה יישובית 

שימו לב, שליחת הטופס . ולא צילום בנייד (PDF) או טופס סרוק WORDהערה: נא לשלוח כטופס 

 בלבד אינה מבטיחה רישום!

  באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט שכתובתו:התשלום יבוצע  תשלום: .ב

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

חינוך. בשלב  לתאגידרישום  /וקהילה חינוךתשלומי ניתן להיכנס גם לאתר מועצת שהם/ תשלומים/ 

  '".ד' מתמטיכיף לכיתות מפתחיש לבחור " – "הבא: בסעיף "מרכז" יש לבחור "מפתח" ובסעיף "חוג

 לא ניתן לשלם בדיינרס.

 מינימלי.רישום מספר תלמידים קבוצה תיפתח רק עם 

.  עד תאריך ₪059תקבל החזר של י -09.1830.עד תאריך   :החזר תשלומיםביטולים ו מדיניות

 10.12.18לאחר התאריך ₪. ₪.  300יתקבל החזר  10.12.18עד תאריך ₪.  500יתקבל החזר  10.11.18

 לא יינתן החזר.

מיידית למשרד אגף החינוך במועצה )לא מספיקה הודעה למורה  בכתב על ביטול יש להודיע

 לוודא קבלת ההודעה. נא .amitr@shoham.muni.ilהקבוצה( בדואר אלקטרוני 

 

 
 הנחות:
 

  ניתן להגיש בקשה למלגה עקב קשיים כלכליים בלבד, את הבקשה יש להגיש עד תאריך
 ולצרף אליה את כל המסמכים הדרושים הרשומים על טופס בקשת המלגה. 30.10.18

 קבלת הטופס באתר המועצה.
                                                                

 בברכה

             אופירה ביטון                    עמית רוזן

 ילהחינוך וקההת אגף מדע וטכנולוגיה יישובית                                                         מנהל רכז
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 ט"תשע 'דמפת"ח  -"מתמטיכיף"  טופס רישום

 

 : ____________ת.ז :____________שם משפחה____________ :שם פרטי פרטי הנרשם:

 

 ____________ תאריך לידה:    :____________בי"ס כיתה:______

  

 ____________ :2הורה שם  ____________ :1הורה שם  : ההורים פרטי

 

 :_________________2:___________________  נייד 1פרטי התקשרות: מספר נייד 

 מספר טלפון אחר/נוסף:_________________

 

 דוא"ל:___________________________ דוא"ל נוסף: ___________________________

 

בת:    כתו

 ת.ד._________מיקוד__________מספר______ישוב_______רחוב_______________

הערות: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

והבנתי את תוכן מסמך זה לגבי  בעיון שקראתירישום וכן חתימתי על מסמך זה מהווה אישור 

 ".תשע"ט 'ד "מפת"חלתוכנית  רישוםה

 

 שם : ________________                        חתימה : _____________


