
 

 
 

 

 

 

 2018אפריל  29, י"ד אייר תשע"ח  

 

 לכבוד:

 )אשכולות, מעלות ובר אילן( המצוינותמרחב  הורי תלמידי

 

 שלום רב,

 ח'. –ההרשמה לתכנית העשרת הקיץ לילדים מצטיינים ומחוננים העולים לכיתות ג'  נפתחה

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

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

 שהתקבלו תלמידים גם. בחופשת הקיץ המצטיינים והמחונניםלילדים נבנתה במטרה לתת מענה התכנית 

 להשתתף מוזמנים הלימודים שנת במהלך בהן למדו ולא נותהמצוי במרחב הפועלות לתכניות

 הקיץ. בתכנית

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

 מורים ומדריכים המלמדים במרכזי העשרה למחוננים ובתכניות למצטיינים ברחבי הארץ.

פעילות חברתית ובמהלך התכנית בכל יום מתקיימת  -דגש רב מושם במהלך התכנית על הצד החברתי 

משולבים "ימי שיא" בהם אין חוגים ומתקיימות פעילויות מיוחדות במסגרת הקבוצות החברתיות. החלוקה 

 לקבוצות חברתיות הינה על פי שכבת הגיל.

 

 ילדי התכנית בוחרים בכל שבוע שני חוגים בהם ירצו להשתתף. חוגי הבחירה מוחלפים בכל שבוע. 

 וגים המוצעים לבחירה : דוגמאות לח* 

גופי -סדנה במשפטית מדוברת, בישול מולקולרי, מקפלים אור  -פסטה בצבעים, משפטטים

צעצועים נעים,   -אוטומטות תאורה, מוסיקה ומדע, מקשרים לצמידים, מפיחים חיים בנייר, 

מיקרוביולוגיה, זוויות הדימיון, ארכיטקטורה, מגלים וממצאים, חשיבה דרך קסמים, לייזר טאג, 

כריכה קשה, עיצוב בבלונים, מדע בדוכן פלאפל, ספורט ומדע,  –מבוכים ודרקונים, אומנות 

ה מיקרוביולוגיה, רק אני והנייד שלי, תקשורת עם כלבים, משחקים חיים, משחקי חשיב

ואסטרטגיה, צילום עיתונות, קסם המתמטיקה, הישרדות, לגו פיסיקה, טניס שולחן, בניית כלי 

נגינה, כימיה סבונים וקרמים, פיענוח הקוביה ההונגרית, חדר בריחה דיגיטלי, בי"ס למוסיקה, 

 מחזור נייר, משנים ביחד את המזרח התיכון. –, סביבה ירוקה מודרך ודימיון מדיטציה שיאצו

 נו שינויים ברשימת החוגים הסופיתל שבוע יוצעו חלק מהחוגים, יתכ*בכ

בדואר  יישלחקישור לטופס בחירת החוגים  באמצע חודש יוני. של תכנית הקיץ תעשהשבוע הראשון לבחירת החוגים *

 תעשה במהלך תכנית הקיץ.השלישי בחירת החוגים לשבוע השני ו אלקטרוני.ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדע וחשיבה  -העשרת קיץ   

ח'  –כיתות ג'   

 

תעריף מוזל 

 לנרשמים

 עד סוף חודש מאי !



 

 

 

 ה'-, בימים א'במחזור אחד של שלושה שבועות התכנית תפעל

 ימי פעילות( 15) 19.7.2018 – 1.7.2018

 לחלק מהמחזור םרשקיימת אפשרות לה                            

 :שעות הפעילות של התכנית הן                                  

              בוקרכולל ארוחת  8:15-13:30                                   

 

 עלויות

  ₪ 1990 – 31.5.2018עד בהרשמה 

 

  ₪ 2100 – מתחילת יוניהחל 

 
 לילד שלישי מאותה משפחה. 10%לילד שני מאותה משפחה, הנחה של  5%*הנחה של 

 .31/5/2018 -מהנחת הרשמה מוקדמת יש להעביר את התשלום עד ל ליהנות*על מנת 

 

 .אשכולות/בר אילןלהירשם עם חבר או אח שאינו לומד במעלות/כל נרשם יכול 

 

 .ו'בר אילן' החלה' שכולות'א ,'מעלותההרשמה לתלמידי '

 18/5/2018 -ב תפתחחברים וללאחים ההרשמה 

 (.19/5/2018 -ב ןסופי יינת אך אישור הרשמהלפני מועד זה רשם במערכת י)ניתן לה

 

 כל שכבת גיל מוגבל.ב*מספר המקומות 

 .מקום פנויההשתתפות בתכנית הינה על בסיס *

 ,15:30 – 9:30בין השעות  02-5366635לברורים ושאלות ניתן להתקשר לטלפון 

 madave.co.il2summer@או לפנות אלינו בדוא"ל : 

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

     

 ,בברכה    

 רונה מבורך 

 מדע וחשיבהנהלת מ

 

 שלבים:ההרשמה לתכנית מתבצעת בשני 

 מעלות שכתובתו:: יש למלא טופס מקוון . הקישור לטופס דרך אתר בי"ס שלב ראשון

http://www.maalotschool.org.il/   או בכתובתhttp://madave.co.il/modiin. 

  .90836הר אדר  650 , ת.דמדע וחשיבה בע"מ)בשיקים( לכתובת :  לשלוח את התשלום: יש שלב שני

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

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

http://www.maalotschool.org.il/
http://madave.co.il/modiin

