
 
     
   

      
 

        
 

 

 

 

 להורי התלמיד שלום רב,

 

  חוויה משותפת לילד/ה ולהורה - קורס "ארדואינו בשניים"

חושף את הילדים וההורים לעולם   : הקורס ו'-כיתות ה' מיועד לתלמידי/ות

" Makers –האלקטרוניקה, הרובוטיקה והתוכנה ומיועד למשתתפים "מייקרים 

האוהבים ללמוד תוך כדי עשייה ואינם מסתפקים בלהבין איך הדברים עובדים, אלא 

לד, ב"איך לעשות את זה יותר טוב!". הלמידה ועשייה המשותפת בשניים, הורה וי

 מזמנת לכם אפשרות נהדרת לזמן איכות יחדיו. 

מהנדס חשמל ומחשבים ובעל ניסיון עשיר בהדרכה בתחום התוכנה  -הדרכה: פרי שהם 

  והאלקטרוניקה לילדים ונוער.

 . לזוג₪ :  התוכנית עלות

במקרה של  תמוחזר ש"ח אינה200 וחומרים ע"ס ערכת ארדואינו עלות התשלום כולל

 ביטול.

  בתיכון שוהםהקורס יתקיים 
 18:30-19:20בשעות שני הקורס יתקיים בימי 

 דקות.  50מפגשים. משך כל פעילות:  20
 

 4.10.21 :תאריך התחלה 
 

 ש"ח  )כולל חומרים(.1645עלות התוכנית: 
 

בכתובת   מייל לעמית רוזן, רכז מדע וטכנולוגיה יישובית לשאלות ניתן לפנות ב

amitr@shoham.muni.il 

 תשלום:

באתר האינטרנט התשלום . (לא ניתן לשלם בדיינרס)התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי 
 שכתובתו:
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 :קישור

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

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

  "ארדואינו בשניים"קורס "מדעידע" ולאחר מכן ב –"מרכז" יש לבחור ב

 
 אנו ממליצים להקדים ולהירשם, מספר המקומות מוגבל

 

 : תשלומיםהחזר ביטולים 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 

 תלמיד שמודיע על פרישה: 

 ייתנן החזר מלא 1.9.21 עד תאריך 

  ש"ח 200 וחומרים ע"ס ערכת ארדואינו עלות כולל ₪. 1145יינתן החזר של 17.10.21עד תאריך

 במקרה של ביטול. תמוחזר אינה

  570₪החזר של  יינתן 17.11.21עד תאריך. 

  לא יינתן החזר   21.11.17לאחר תאריך.₪ 

 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 30.10.21

 הטופס באתר המועצה.

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

                                                                                  

 בברכה

             אופירה ביטון                    עמית רוזן

 מדע וטכנולוגיה יישובית                                                         מנהלת אגף החינוך וקהילה רכז
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