
 

 

    
 הורים ותלמידים יקרים,

 

העולים  מצטיינים ושוחרי דעתמחוננים, החלה ההרשמה לתכנית העשרת הקיץ לילדים 

 '.ט -לכיתות ג' 

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

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

ן ששוכ בי"ס רעותבהחל משנה"ל הקודמת התכנית התרחבה ועברה לפעול מקמפוס בויאר, 

 .1בשכונת בית וגן ברחוב תורה ועבודה 

 

 בהם ירצו להשתתף.  ם או שלושה חוגיםישנישבוע בוחרים בכל  תכנית הקיץילדי 

 חוגי הבחירה מוחלפים בכל שבוע. 

  בשישה עד תשעה חוגים. משתתפים הילדיםמחזור  במהלךבסה"כ 

פעילות ל ייחודי זמן מוקדשכאשר בכל יום  ,על הצד החברתי רב דגש שמה התכנית

החלוקה  מתקיימות פעילויות מיוחדות. םמהלכשיא" בימי " . במהלך הקיץ משולביםחברתית

 לקבוצות חברתיות הינה על פי שכבת הגיל.

 

 * דוגמאות לחוגים המוצעים לבחירה: 

קומיקס, תיאטרון פלייבק, אומנויות הקרקס, משחקי תיאטרון, סודות לייזר טאג,  בישול מולקולרי,

קטאן )המתישבים ...(, סין שפה ותרבות, תכנות לוחות מיקרוביט, שחמט בוריאציות, אנימציה 

בואו להכיר  ,במטבחמדע למשחקי מחשב, גרפיטי ואומנות רחוב, כימיה בפעולה, בניית אתרים, 

זוויות הדמיון, ארכיטקטורה, מגלים , בניית קופסאות בריחה,     Conosci l'Italiaאת איטליה 

פסטה בצבעים, חשיבה דרך קסמים, מבוכים ודרקונים, בניית חדר בריחה דיגיטלי, אים, וממצ

בניית משחקי שולחן    DIY, )לארפ( כריכה קשה, תקשורת עם כלבים, משחקים חיים –אומנות 

משחקי חשיבה ואסטרטגיה, צילום עיתונות, קסם המתמטיקה, הישרדות, לגו פיסיקה, טניס 

פיסיקה של  תכנות משחקי מחשב, סטופ מושן, ,למתחילים ולמתקדמים אפליקציות פיתוחשולחן, 

, כימיה סבונים וקרמים, פיענוח דרמה משחקיקרבות במה, אקרובטיקה, , הקרקס אומנויות

 ועוד. ההונגרית, חדר בריחה דיגיטלי ההקוביי

מהחוגים, יתכנו שינויים ברשימת החוגים . בכל שבוע יוצעו חלק לחוגים*הרשימה הינה חלקית וכוללת דוגמאות 

 .(חוגים שונים במחזור 40 -בקיץ שעבר היו כ, לא כל חוג יוצע לכל הכיתות )הסופית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ירושלים מדע וחשיבה –קיץ  העשרת

2022 

'ט -ג'  כיתות  
 

התכנית מתקיימת  

בקמפוס בויאר,  

 בבי"ס רעות

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


 

צוות התכנית כולל מורים מביה"ס אופק ומורים נוספים המנוסים בעבודה עם ילדים מחוננים 

 ומצטיינים.

ומצטיינים מצויינים מחוננים ולתלמידי "נקודת זינוק" התכנית מיועדת לתלמידי "אופק" 

 '. ט –העולים לכיתות ג' 

 ב' )מחזור שני בלבד(.  –אנו מפעילים תכנית נפרדת לתלמידים העולים לכיתות א' 

 ניתן לרשום אחים צעירים.

 לויותע

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

 ₪ 3,000, יום מלא ₪ 2,500(: יום קצר 1/6/2022 -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.

  מתעריף הרשמה  40%רשם לשבוע או שבועיים. במקרה כזה עלות לשבוע הינה ילה*ניתן 

 מהתעריף של הרשמה רגילה. אין תעריפי הרשמה מוקדמת  75%רגילה ועלות לשבועיים  

 להרשמה חלקית. 

 נהלי ביטול הרשמה מפורטים בטופס ההרשמה המקוון. 

 

 ההרשמה פתוחה גם לילדים שוחרי דעת שאינם לומדים באופק או בנקודת זינוק 

 

 *ההשתתפות בתכנית הינה על בסיס מקום פנוי. *מספר המקומות בכל שכבת גיל מוגבל.

  15:30 – 9:30בין השעות  02-5366635טלפון רורים ושאלות ניתן להתקשר לילב

  summer1@madave.co.ilבדוא"ל :  או לפנות אלינו

                                                          

 ,בברכה

 רונה מבורך

 מדע וחשיבהנהלת מ

 ה': -בימי א' התכנית תפעל בשני מחזורים

    21/7/2022 – 3/7/2022:  ימי פעילות(  15) מחזור ראשון

   11/8/2022 – 24/7/2022:  ימי פעילות(  15) מחזור שני

 כולל ארוחת בוקר( 13:45 - 8:30) יום קצרבמתכונת של 

 צהרים חמה וחוג נוסף(בוקר, ארוחת  כולל ארוחת 15:45 – 8:30) יום מלאאו 

 7:45שעה יחלו ב*אבטחה ופעילויות בחצר 

 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

