
 
  

      
 

 

2018ספטמבר  16  

' תשרי תשע"טז     

 שלום רב,להורים 

 טתשע" -ג' 'בלכיתות "ארץ עיר חי צומח"  קורס

 סקרנים ומוכשריםמרכז העשרה ומפגש לתלמידים  -מפת"ח

לתלמידים הלומדים בשנת  םמותא קורסה " ."ארץ עיר חי צומח אנו מציעים השנה את קורס

 אתויפגשו  על האקולוגיה של ארץ ישראל במסגרת הקורס התלמידים ילמדו ב' וג'.  בכיתות טתשע"

 בסביבת המגורים שלנו. ההאקולוגיומחקרים בנושא  תצפיות יתקיימו .עולם החי והצומח שסביבנו

 מאובנים נדירים מפגש עם בעלי חיים,הלמידה והתכנים מועברים בצורה חווייתית, תוך כדי 

 .מחקרבוהתנסות פעילה 

הקורס יפעל במסגרת תכנית מפת"ח, תכנית המאפשרת לילדים סקרנים ומוכשרים ליהנות 

 מפעילויות מגוונות, מעניינות, מעשירות ומקנות מיומנויות בעולם המדע והטכנולוגיה.  

המתמחה במתן הרצאות וקורסי העשרה בתחומי  הקורס מועבר על ידי חברת "היפוקמפוס", חברה 

תוך יצירה של חווית  ,הפגיש אקדמיה וקהילהל מטרהב , הטכנולוגיה והרפואה לקהל הרחבהמדע

 http://www.hippocampus.co.ilבאתר: ועל הקורס עליהם עוד ניתן ללמוד  לימוד מהנה.

  ! מספר המקומות מוגבל .תלמידים לקבוצהמינימום קיום הפעילות מותנה ברישום של 

 מתכונת הפעילות:

 סם בהמשךרתאריך ההתחלה: יפו

, 1קבוצה  -17:15 - 15:45מפגשים, )כולל "פעילות שיא"(, אחת לשבוע בימי ראשון בין השעות  25

 . 2, קבוצה 17:30-19:00

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

 ₪  1100 :תוכנית לתלמידה עלות

 ,בברכה

             אופירה ביטון          עמית רוזן

 גף החינוך וקהילהמנהלת א                              מדע וטכנולוגיה יישובית                          רכז

 



 
  

      
 

 

 טלשנת הלימודים תשע"רישום והתשלום לתכנית "ארץ עיר חי צומח" ה

 ההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה ) עד מילוי קבוצה( 

  רישום:סעיפי ה 2נא לקרוא בעיון ולמלא את 

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

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

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

   ".ארץ עיר חי צומחמפתח יש לבחור " – "הבא: בסעיף "מרכז" יש לבחור "מפתח" ובסעיף "חוג

 לא ניתן לשלם בדיינרס.

 /2jyKKWYTYYlzXq7V9https://goo.gl/formsלמלא את פרטי הנרשם בלינק הבא:  נא .ב
 

 קבוצה תיפתח רק עם רישום מספר תלמידים מינימלי.

.  עד תאריך ₪0001תקבל החזר של י -09.1830.עד תאריך   :החזר תשלומיםביטולים ו מדיניות

 20.12.18לאחר התאריך ₪. ₪.  480יתקבל החזר  20.12.18עד תאריך ₪.  800יתקבל החזר  20.11.18

 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 רכז מדע וטכנולוגיה יישובית                                                         מנהל
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