
     
   

          
 

 

  

 

 2019יולי  01

 "ח סיון תשע"טכ

 להורי התלמיד שלום רב,

 

 "פהשתתפות בתוכנית "מדע פעיל" תש

אנו שמחים להודיעכם כי בנכם/בתכם עבר/ה  את מבחני ההתאמה לתכנית "מדע פעיל" ,לימודי 

 בתחום המדע וטכנולוגיה.העשרה 

התכנית פועלת בהובלת אגף החינוך במועצה המקומית שוהם, כחלק מהתכנית לעידוד והרחבת 

נית לימודי המדע והטכנולוגיה ,בבתי ספר היסודיים ובשיתוף עם מכון דוידסון ) מכון וייצמן(. התוכ

 ,סקרנים ונכונים להשקעה. ו-מיועדת  לתלמידים מצוינים, בכיתות ה

 

 

 -כנית "מדע פעיל" מתכונת ת

 תלמידים. 20 - מינימום נרשמיםפתיחת התכנית מותנית ב

 מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון וייצמןמ -מדריכי התוכנית

דע" , מרכז מצוינות יישובי  בבית ספר " ניצנים" במרכז "מדעי -מקום הפעילות -מקום הפעילות

 , שוהם( 6)צורן 

 8/9/19 הקורס יתחיל בתאריך  ,התוכנית תפעל בימי   א'

 19:00-17:00 בשעות - 'וכיתות 

 

 2-1מפגשים  של שעתיים אקדמיות במהלך השנה, כולל    25 ₪, 0971 :לתלמיד הקורס עלות

 מפגשים במכון דוידסון /מכון וייצמן(.
 

  ט"  לשנת הלימודים תשע"מדע פעיללתכנית " שלוםתוה רישוםה

: "טופס רישום"  יש למלא ולשלוח במייל לעמית רוזן, רכז מדע את הטופס המצ"ב רישום:

 amitr@shoham.muni.ilבכתובת   וטכנולוגיה יישובית 

 :תשלום 

יב בחודש תשלום ראשון יחו. (לא ניתן לשלם בדיינרס)התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי 
 האינטרנט שכתובתו:באתר אוק'. התשלום 

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

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

שליחת הטופס בלבד אינה מבטיחה שימו לב,  ".ו' תש"פ שכבה  יש לבחור בקורס "מדע פעיל

 רישום!

 אנו ממליצים להקדים ולהירשם, מספר המקומות מוגבל
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  :החזר תשלומיםביטולים ו מדיניות

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

 יש לוודא קבלת ההודעה. amitr@shoham.muni.ilבדואר אלקטרוני 

 ₪.  1570החזר של  ינתן. י 20.9.19תלמיד שמודיע על פרישה: עד תאריך 

 ₪. 985של החזר  ינתןי 20.11.19עד תאריך    

 ₪. 480 של החזר יינתן 1.1.2020עד תאריך    

 ₪.החזר   ינתןילא  1.1.2020תאריך  לאחר          

 

 הנחות:
עקב קשיים כלכליים בלבד, את הבקשה יש להגיש עד תאריך  הנחהניתן להגיש בקשה ל .1

קבלת  .הנחהולצרף אליה את כל המסמכים הדרושים הרשומים על טופס בקשת ה 30.10.19
 הטופס באתר המועצה.

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

                                                                                  

 בברכה

             אופירה ביטון                    דר' עמית רוזן

 ילהחינוך וקההת אגף מדע וטכנולוגיה יישובית                                                         מנהל רכז
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 'ו"מדע פעיל" לכיתות  טופס רישום

 

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

 

 ____________ תאריך לידה:    :____________בי"ס כיתה:______

  

 ____________ :2הורה  ____________ :1הורה  : ההורים פרטי

 

 :_________________2:___________________  נייד 1פרטי התקשרות: מספר נייד 

 מספר טלפון אחר/נוסף:_________________

 

 ___________________________:___________________________ דוא"ל נוסף:  דוא"ל

בת:    כתו

 ת.ד._________מיקוד__________מספר______ישוב_______רחוב_______________

 

הערות: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

 ".מדע פעיל"לתוכנית  רישוםה

 

 שם : ________________                        חתימה : _____________

 


