
 

 
 

 

 לכבוד:

 )אשכולות, מעלות ובר אילן( המצוינותמרחב  הורי תלמידי

 
 שלום רב,

ההרשמה לתכנית העשרת הקיץ לילדים מצטיינים ומחוננים העולים  נפתחה

 ח'. –לכיתות ג' 

  -מכבים מודיעין, עיריית של החינוך מנהל מטעם העירוני המצוינות במרחבפועלת התכנית 

                  אילן'. ו'בר 'מעלות' 'אשכולות', תלמידי עבור קיץ סמסטר ומהווה רעות 

 . בחופשת הקיץ המצטיינים והמחונניםלילדים נבנתה במטרה לתת מענה התכנית 

 שנת במהלך בהן למדו ולא נותהמצוי במרחב הפועלות לתכניות שהתקבלו תלמידים גם

                   הקיץ. בתכנית להשתתף מוזמנים הלימודים 

ידי -המתמחה בהוראת מחוננים ומצטיינים, על 'מדע וחשיבה'ידי חברת -התכנית מופעלת על

 מורים ומדריכים המלמדים במרכזי העשרה למחוננים ובתכניות למצטיינים ברחבי הארץ.

ילדי התכנית בוחרים בכל שבוע שני חוגים )לנרשמים ליום קצר( או שלושה חוגים )לנרשמים 

 השתתף. חוגי הבחירה מוחלפים בכל שבוע. ליום מלא( בהם ירצו ל

 
 דוגמאות לחוגים המוצעים לבחירה : * 

שפה ותרבות, -סינית ,רובוטיקה ,כימיה בפעולהחידושים והמצאות, -אוריגאמיבישול מולקולרי, 

תקשורת עם כלבים, מוסיקה בעידן ההייטק,  ,בריחה דיגיטליחדר , סדנת יצירה בחומר-קרמיקה

מסע תרבותי, -מיתולוגיות, (DND) מבוכים ודרקונים, מכונות לגו-חוקרים ומרכיביםארכיטקטורה, 

-זיהטסיפורי פנ מיקרוביולוגיה, בניית כלי נגינה,אמנויות לחימה,  יזר טאג,יל-שומרי הגלקסיה

, אמנויות הקרקס ואקרובטיקה(, speed stacks) ינגספורט סטאק סדנת כתיבה קבוצתית,

המרכיב -מדע במטבח טריקו, "חוטי"סריגה בויות הדמיון, וז ,(LARP)משחק תפקידים חי 

 ,ההונגרית פענוח הקוביהמודרך, שיאצו מדיטציה ודמיון  ,...מקימים מפעל הסודי,

 צילום עיתונות-פוטוג'ורנליזם

בכל שבוע יוצעו חלק מהחוגים, . הרשימה הינה חלקית וכוללת דוגמאות לקורסים שיוצעו לשכבות גיל שונות *

  יתכנו שינויים ברשימת החוגים הסופית.

 
 חודש יוני.החל ממחצית  של תכנית הקיץ תעשהשבוע הראשון לבחירת החוגים 

 אלקטרוני.הבדואר  יישלחקישור לטופס בחירת החוגים 
 בחירת החוגים לשבוע השני, השלישי והרביעי תעשה במהלך תכנית הקיץ.

 
 
שבוע בכל ובכל יום מתקיימת פעילות חברתית  - על הצד החברתישמה דגש רב תכנית ה

ולא  פעילויות מיוחדות במסגרת הקבוצות החברתיות נערכותבו  "שיא יום" מתקיים

 . החלוקה לקבוצות חברתיות הינה על פי שכבת הגיל.מתקיימים חוגי הבחירה

 

 

 

 

 

 

 

מדע וחשיבה  -2017העשרת קיץ   

ח'  –כיתות ג'   
 

תעריף מוזל 
 לנרשמים

 עד סוף חודש מאי !

https://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94/439183992829296?hc_location=stream


 

 עלויות

  –עד סוף חודש מאי בהרשמה 
 1,850₪ מלאיום ₪, 1,450יום קצר  -ימי פעילות(  10) מחזור של שבועיים

 1,950₪ מלאיום ₪, 1,550יום קצר  -מחזור של שבועיים  – מתחילת יוניהחל 
 

 850₪יום מלא ₪, 000 בהרשמה מוקדמת )עד סוף מאי( לשבוע שלישי: יום קצר
 900₪יום מלא ₪, 050יום קצר   :( לשבוע שלישיהחל מתחילת יוניהרשמה )ב
 

 לילד שלישי מאותה משפחה. 10%לילד שני מאותה משפחה, הנחה של  5%*הנחה של 
 לנרשמים מראש לשני מחזורים.למחזור שני  5%של  *הנחה

 .31/5/2010 -התשלום עד ל *על מנת להנות מהנחת הרשמה מוקדמת יש להעביר את
 

 .אשכולות/בר אילןכל נרשם יכול להירשם עם חבר או אח שאינו לומד במעלות/

 
 כל שכבת גיל מוגבל.ב*מספר המקומות 

 .מקום פנויההשתתפות בתכנית הינה על בסיס *

 

 

  054-9005941 או 536663502- מס' :לברורים ושאלות ניתן להתקשר ל

 summer2@madave.co.ilאו לפנות אלינו בדוא"ל : 

  

 לתת מידע הנוגע לתכנית( אינן ערוכות אשכולות/בר אילןתכנית /ביה"ס מעלותת יומזכירו ♥)שימו 

 

 בברכה,
 רביד דר                                                                        ונה מבורך   ר    

 מנהלת התכנית                  מנהלת מדע וחשיבה                                              

 בשני מחזורים של שבועיים: התכנית תפעל

 (*ימי פעילות 10) 13/7/2017 – 2/7/2017:  מחזור ראשון

 (*ימי פעילות 10) 27/7/2017 – 16/7/2017:  מחזור שני

 לשלושה שבועות במסגרת התאריכים  אולשני המחזורים ניתן להרשם  ! שימו לב

 מקום פנוי. הקיץ ועל בסיס תכניתשל 

 כולל ארוחת בוקר – (**13:45 – 8:30יום קצר )ניתן להרשם ל

 .וארוחת צהריים חמה חוג בחירה נוסףכולל  –( **15:45 – 8:30)יום מלא או ל 

 *לא כולל ימי ו'

 7:45*אבטחה ופעילויות בחצר כבר מהשעה *

 ההרשמה לתכנית מתבצעת בשני שלבים:

 http://madave.co.il/modiinבכתובת : יש למלא טופס מקוון . הקישור לטופס שלב ראשון

   /http://www.maalotschool.org.il מעלות שכתובתו:רך אתר בי"ס או ד

 .במעטפה בתיבה שבמזכירות בי"ס מעלות( קיםיבש) התשלוםלהשאיר את : יש שלב שני

 פרטים בטופס המקוון. –ניתן לבצע העברה בנקאית )בתשלום אחד( 

 שבוע.תוך להסדיר את התשלום שימו לב, לאחר ביצוע ההרשמה באתר, על מנת להבטיח את מקומכם, יש * 

mailto:summer2@madave.co.il

