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 מדעית למצוינותמרכז עירוני מיכאל 

 מידע על התוכנית
את כל התלמידים  מברכיםפיס באשכול ה מדע עברי ומרכז עירוני מיכאל למצוינות מדעית

 . שמצטרפים לפעילות במרכז מיכאל למצוינות במדעים

  .ע"ש מיכאל לוי ז"ל הוקם במטרה לטפח את המצוינות בעירמרכז מיכאל 

ת פעילותו ולהעמיק א  להרחיב  ט', ומטרתם–מכתה א'  הלימודים במרכז מיועדים לתלמידים

 . במסגרת הבלתי פורמליתמדעית  של בית הספר במצוינות

מצוינות. המתמחה בתוכניות למחוננים ופיתוח  ,ההדרכה במרכז הינו צוות מקצועי צוות

כילה תכנים לימודיים מגוונים ומרתקים ומספקת חוויה של למידה מ תכנית הלימודים

, משמעותית תוך התנסות. הלימודים מתקיימים במעבדות מאובזרות, עם ציוד עשיר ומתקדם

 בקבוצות קטנות ועם הגבלה על כמות הלומדים.

 מטרות התוכנית
 .א. טיפוח מצוינות, יצירתיות והרחבת הידע

 .יוזם ויוצר ,ב. קידום התלמיד כאדם חושב

  ת.ויכולות פתרון בעיו פיתוח מיומנויות חקר  .ג

פיתוח תחושת מסוגלות, הקשבה, שיתוף פעולה , ד. הגברת המוטיבציה והביטחון העצמי

 .ומנהיגות חברתית

 

 .התלמידים הלומדים במרכז מאותרים על ידי הצוות החינוכי בבתי הספר

 .בתי הספר, על פי רשימות שנשלחו לאשכול הפיס  בהתאם להמלצתההרשמה למרכז 

 רשם. ימומלץ להקדים ולה ,מספר המקומות מוגבל

 נהלים ופרטי הרשמה 
 3-10-2021-ה ראשוןשנת הפעילות מתחילה ביום  .1

  מפגשים. 28 היאכל תכנית  .2

 מחיר שנתי שמתורגם לעלות חודשית:  המחיר הוא .3
o לתשלום  המחולקת  ,₪ 1500העלות השנתית היא  - דקות 60מפגשים שאורכם  28 -ל

ש"ח  175תשלומים ע"ס  8-ש"ח )דמי הרשמה( הנגבה בספטמבר, ו 100אחד ע"ס 

 בנובמבר והלאה. 1-הנגבים מה
o לתשלום  , המחולקת₪ 1800העלות השנתית היא  -דקות  90 מפגשים שאורכם 28 -ל

ש"ח  212.5תשלומים ע"ס  8-ש"ח )דמי הרשמה( הנגבה בספטמבר, ו 100אחד ע"ס 

 בנובמבר והלאה. 1-הנגבים מה
o ש"ח )ל 900מפגשים בעלות שנתית של  14-המפגשים של כיתות החטיבה מחולקים ל-

ש"ח  1200מפגשים בעלות שנתית של  14-ח וט' מתחילים בלבד, ו-כיתות זדקות( ל 90

דמי  ש"ח 100הגביה היא כדלהלן  - דקות לכלל תלמידי החטיבה, גם ותיקים. 120-ל

 חודשים. 8-הרשמה בספטמבר ואח"כ בחלוקה שווה ל
תחלת הפעילות מותנית בתשלום מלא, באמצעות כרטיס אשראי לכל חודשי ה .4

 הפעילות.

ילד שני ומעלה מאותה משפחה. להנחה  בהרשמת 10%  תינתן הנחה שלהנחות:  .5

 ולציין את הבקשה. madaivri@gmail.com מסיבה אחרת יש לפנות אלינו במייל



 
 
  

 

 madaivri@gmail.com 052-4399189 מדע עברי

ולפי סדר מספר המקומות מוגבל, וההרשמה היא על בסיס מקום פנוי  .6

 .ההרשמה

  שום מינימלי לקבוצה. יכל הקורסים יפתחו על פי בסיס ר .7

, לא נוכל לאפשר כניסת אחריות ההוריםבהרשמת הילד עם חבריו לכיתה היא  .8

  מעבר למכסה המוכתבת בכל כיתה ובכל גיל. קבוצה כלשהיילדים ל

 מדיניות ביטולים
 .₪ 100הרשמה ע"ס הדמי במקרה של ביטול הקורס לאחר שיעור אחד ייגבו מכם  .1

 בכל מקרה אחר דמי ההרשמה כלולים בתשלום.

-חודש, עבור התקופה שתתחיל בל 20 -עד ה קורסניתן לבקש ביטול ההשתתפות ב .2

להגיש מכתב ביטול לאחר תאריך  לא ניתן יהיהלחודש הבא. בכל מקרה,  1

 (2021היום האחרון של דצמבר . )31.12.2021  -ה

על מנת לבטל השתתפות בפעילות במהלך שנת הלימודים יש לשלוח מייל לכתובת  .3

madaivri@gmail.com .ובו לציין את שם הילד, הכיתה  וסיבת הביטול 

ומראש באמצעות כתובת  את בקשת הביטול חובה להגיש בהודעה בכתב .4

תאריך הגעת המייל הוא התאריך שייחשב כפרישה לצורך החזר  שלעייל.  המייל

 פה.-א יתקבלו הודעות ביטול בעלל כספי. 

רטרואקטיבי ולדרוש  קורסלהגיש מכתב ביטול למען הסר ספק יובהר כי לא ניתן  .5

 החזר כספי בגינו.

התשלום בגין החודש  -כלומר . לתוקף בחודש שאחרי תאריך הביטולהביטול יכנס  .6

 .יהא מלאבו ניתנה ההודעה, 

  COVID-19 נהלי
 קורסים בתוכנית יתקיימו ע"פ הנחיות משרד הבריאות והתו הסגול.ה .7

 .כולל בידודשהיא, מכל סיבה שמתקיים, אי הגעה למפגש אין החזר כספי עבור  .8

שליטתנו, לא יהיה תשלום במקרה של סגירת הקורס או התוכנית מסיבות שאינן ב .9

בהם לא התקיימו שלמים )חודשים  על הקורס עבור החלק היחסי שלא נלמד

  .מפגשים(

 :בתהליך ההרשמה אנו מסכימים לכל האמור לעייל וכןבחתימתנו 
 אנו מצהירים כי מצב בריאותו/ה של ילדנו המשתתפ/ת בפעילות תקין. .10

אם קיימת בעיה רפואית שיש להתייחס אליה, אשר לא מונעת את השתתפות ילדנו  .11

בתוכנית, כגון אלרגיה, רגישות או כל דבר אחר, אנו מתחייבים לחתום ביום הראשון 

 לפעילות על הטופס המצהיר זאת. 

האפשרי במקרה של שינוי במצב רפואי, בצירוף  בהקדם דווחכמו כן אנו מתחייבים ל .12

 אישור רפואי. 

להנהלת התוכנית להשתמש בתמונות בהן מופיע/ה בני/בתי לצרכי  מאשרים  אנו .13

 פרסום ולכל אמצעי המדיה השונים.

 צוות תכנית המצוינות מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומעניינת, 

 וצוות התוכנית עירית        להתראות באשכול הפיס!         
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