
 

 
 

 

 

 

 לכבוד:

 ב' –כיתות א' הורי תלמידי 

 

 שלום רב,

 ב'. –חברת מדע וחשיבה מפעילה בירושלים תכנית ייחודית לילדים שוחרי דעת בכיתות א' 

במטרה לתת מענה לילדים הוקמה בבי"ס אופק לפני למעלה מעשרים שנה  התכנית

 ת. בחופשת הקיץ. התכנית זכתה להצלחה רבה בשנים הקודמו המחוננים והמצטיינים

 .החל משנה"ל הקודמת התכנית התרחבה ועברה לפעול מקמפוס בויאר

 .תכנית כוללת פעילויות חברתיות לצד העשרה בתחומי דעת מגווניםה

 תחווייתים סקרנים הרוצים לשלב פעילות חברתית לצד למידה התכנית מתאימה לילדי

 ומהנה.

 

. ב' פועלים כחטיבה נפרדת ועוסקים בכל שבוע בנושא מרכזי אחר-כיתות א'ילדי 

החוגים והפעילויות שבהם הילדים משתתפים הינם ממגוון תחומי דעת ובדרך כלל 

 קשורים לנושא המרכזי. 

נעזור לבוב  . אנו'בוב ספוג והפיראטים' שבוענקיים השנה בקייטנה את כך למשל 

ספוג למצוא את תיבת האוצר, נכין אוכל של יורדי ים ונעסוק במדע במטבח. נבנה 

מד כיצד הן צפות על פני המים, נשחק במשחקי דרמה וניצור סירות ורפסודות ונל

 תחפושות.

. במהלך השבוע נעזור 'מסתורייםהחומרים 'ה שבוע נוסף שיתקיים השנה הוא שבוע

נעסוק במושגים בסיסים ו לד"ר ליתיום למצוא את ספר הניסויים האבוד, נערוך ניסויים

 .הקשורים במדעי החומר

 פתעה.נושא השבוע השלישי נשאר כה

 

המנוסים  ומדריכים נוספיםמבתי ספר למחוננים  ומדריכים צוות התכנית כולל מורים

  בעבודה עם ילדים בגיל הרך.

התכנית נבנתה תוך תשומת לב מיוחדת לצורך בעמידה בדרישות משרד הבריאות 

 הנאה וחופש. אווירתעל לילדים ולצוות לצד שמירה  ומוגנתוביצירת מסגרת בטוחה 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדע וחשיבה  -קיץ  העשרת   

'ב-א' כיתות -ירושלים   

 

 



 

 מועדים:

 ימי פעילות( 15) 11/8/2022 – 24/7/2022  ה' –ימים א'     

 

 (15:45 – 8:30( או ליום מלא )13:45 – 8:30) יום קצרניתן להירשם ל

 קבוצה נפרדת לנרשמים ליום קצר ולנרשמים ליום מלא.

 לחלק מהתקופה. םלהירשלא ניתן 

 

 לויותע

 2,850₪ום מלא י  2,250₪הרשמה מוקדמת )מחייב תשלום עד סוף חודש מאי(: יום קצר 

 ₪ 3,000, יום מלא ₪ 2,500(: יום קצר 1/6/2021 -בהרשמה רגילה )החל מה

 משפחה מאותהאו שלישי  שני לילד 5% של הנחה*

 ₪ 220*ניתן להרשם ליום מלא ללא ארוחת צהרים. במקרה כזה תופחת עלות הקייטנה ב 

 מעלות המחזור המלא.

 

 

 

 נהלי הרשמה

 

 

 

 *יש להסדיר את התשלום תוך שלושה ימי עסקים ממועד הרישום על מנת להבטיח את המקום. 

 יש לקרוא בעיון את נהלי הרישום והביטול. הנהלים מפורט בטופס הרישום המקוון.*

 גיל מוגבל.*מספר המקומות בכל שכבת 

 *ההשתתפות בתכנית הינה על בסיס מקום פנוי.

או לפנות , 15:30 – 9:30בין השעות  02-5366635טלפון לברורים ושאלות ניתן להתקשר ל

  summer3@madave.co.ilבדוא"ל :  אלינו

 

 ,בברכה

 רונה מבורך

 מדע וחשיבהנהלת מ

 

 

 ההרשמה לתכנית מתבצעת בשני שלבים:

 בקישור הבא: יש למלא טופס מקוון שלב ראשון:

 http://bit.ly/summerofek 

 לאחר הרישום במערכת.נשלח תשלום לספח תשלום. : שלב שני

http://bit.ly/summerofek

