
 
   

      
 

 

 2018אוגוסט  22 

 "א אלול תשע"חי

 

 להורים שלום רב,

 קורס "ארדואינו בשניים"

 

 -ו'-'ה-ד'כיתות תלמידים באנו מציעים השנה את קורס "ארדואינו בשניים" המיועד לילד והורה.  

 .תשע"ט

זה חושף את הילדים לעולם האלקטרוניקה, הרובוטיקה והתוכנה. הקורס מיועד למשתתפים  קורס

ין איך הדברים אינם מסתפקים בלהבו ללמוד תוך כדי עשייההאוהבים " Makers –"מייקרים 

!" העשייה המשותפת בשניים, הורה וילד, מזמנת לכם איך לעשות את זה יותר טוב"עובדים, אלא ב

 זמן איכות יחדיו.אפשרות נהדרת ל

 

תכנית המאפשרת לילדים סקרנים ומוכשרים ליהנות  ,תכנית מפת"חהקורס יפעל במסגרת 

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

  

הנדס חשמל ומחשבים ומדריך בתחום התוכנה והאלקטרוניקה מ -פרי שהם מר הקורס בהדרכת 

 לילדים ונוער, בעל ניסיון עשיר.

 

ה \זוגות הורה וילד 12בקבוצה קטנה )עד המפגשים מתקיימים כל מפגש נמשך כחמישים דקות. 

 .התוצרים יציגו הזוגות את בסיום הקורס . ( 24 -, סה"כ משתתפים מקסימלי בקבוצה

 

 נדרש להביא לפטופ לשיעורים

 

 מתכונת הפעילות:

 ךיפורסם בהמש -תאריך התחלה

 . 1, קבוצה 8:301-17:30מפגשים במהלך השנה, אחת לשבוע בימי שני, בשעות  20

 .2, קבוצה 3081:-3091:בשעות 

 חדר המחשבים בתיכון שוהם, רחוב החושן. -מקום הפעילות 

 ₪  1500 :תוכנית לתלמידה עלות

 



 
   

      
 

 

 

 טלשנת הלימודים תשע"בשניים" לתכנית "ארדואינו  שלוםתוה רישוםה

 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/ 

   ".ארדואינויש לבחור " – "הבא: בסעיף "מרכז" יש לבחור "מפתח" ובסעיף "חוג

 לא ניתן לשלם בדיינרס.

 https://goo.gl/forms/IUGytqPJgRHpyU0l1: בלינק הבא פרטי הנרשםאת נא למלא  .ב

 מינימלי.רישום מספר תלמידים קבוצה תיפתח רק עם 

עד .  ₪1400 יתקבל החזר של -מועד פתיחת הקורסעד תאריך   :החזר תשלומיםביטולים ו מדיניות

₪. ₪.  650יתקבל החזר  חודשיים ממועד הפתיחהעד ₪.  1100יתקבל החזר  הפתיחה חודש ממועד

 לא יינתן החזר. חודשיים ממועד הפתיחהלאחר 

 

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

 המועצה.קבלת הטופס באתר 
                                                                

 בברכה

             אופירה ביטון                    עמית רוזן

 ילהחינוך וקההת אגף מדע וטכנולוגיה יישובית                                                         מנהל רכז
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