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ע״ש רון ורדי
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החברה העירונית ראשל"צ 
לתרבות, ספורט ונופש
חטיבת ספורט וקהילה



23

ענפה  פעילות  שנת  לפתוח  גאים  אנו  החדשה,  השנה  בפרוס 

מרכז  של  תפקידו  בראייתנו,  למצוינות.  העירוני  במרכז  נוספת 

למידה  כישורי  שמצמיח  שני,  בית  כמו  להיות  הוא  המצוינות 

כלים  שמקנה  ועוטף,  חברתי  מעשיר,  מרכז  חיים.  כישורי  לצד 

ומיומנויות לעתיד, פותח דלת לעולמות חדשים ויוצר הזדמנות 

העירוני  המרכז  את  מנחה  הזה  החזון  חברתית.  להתחברות 

של  ואיכותי  מגוון  מערך  בבניית  שנה  אחר  שנה  למצוינות 

קורסים מעשירים ומעצימים לילדי הגיל הרך ולנוער. 

האתגר שלנו הוא לתת מענה מקצועי  וערכי לכל גיל, טעם, רצון 

לכם שיאפשר  המגוון,  התמהיל  את  תמצאו  זו  בחוברת  וצורך. 

ליצוק אל שעות הפנאי שלכם ושל ילדיכם את המיטב. 

המרכז העירוני למצוינות נמצא כאן בשבילכם, ממשיכים לחדש 

ולהתחדש, להתעדכן ולעדכן ולפתוח לילדיכם שלכם שער אל 

תכנים של עניין ואיכות ואל צמיחה אישית בכל עולמות התוכן.

נצלו כל רגע בהנאה!

תלמידים יקרים,

העשרה איכותית וטיפוח מיומנויות חשיבה ולמידה גבוהות, בקרב תלמידים 

מצטיינים מגיל גן חובה ועד כיתה ט' שאותרו על ידי מורות וגננות.

לייצר  במטרה  תחומיים,  ורב  מגוונים  קורסים  מפעיל  המצוינות  מרכז 

בעלי  תלמידים  שנים  תשע  לאורך  שתעצב  וחינוכית  לימודית  מסגרת 

ידיעות הנגזרות מתחומי ידע שונים. יכולות למידה ומחקר גבוהות, חשיבה 

חלק  הם  הקהל,  של  ושיתוף  הצגה  מיומנויות  וכן  ויצירתית  אנליטית 

המרכז  חורט  כן,  כמו  תלמידנו.  בקרב  לטפח  מייחלים  שאנו  מהמיומנות 

על דגלו את החינוך הערכי לאחריות ומנהיגות חברתית ותרומה לקהילה, 

מתוך תפיסה שתלמידיו יובילו את מדינת ישראל בתחומי המדע, החברה, 

התרבות והכלכלה בשנים הבאות.

החזון שלנו

מרכז עירוני 
למצוינות

בברכת שנת פעילות פורייה,

שלכם,

דב צור

ראש העירייה
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תלמידים והורים יקרים,

בפרוס שנת הלימודים החדשה של מרכז העירוני למצוינות, אני מזמינה את תלמידי העיר 

ט‘, להצטרף לפעילות הייחודית של המרכז בתחומי עניין מגוונים,  גן חובה עד כתה  מגיל 

כגון טכנולוגיה, מדעים ואומנות. אנו עושים מאמץ רב להתעדכן ברצונותיכם, להיות קשובים 

לבקשותיכם, הצעותיכם, לגוון ולרענן את היצע הקורסים והפעילויות לילדים ולבני הנוער.

הפעילות המוצעת משקפת את רצון המשתתפים ולקחים משנות פעילות קודמות, באופן 

שיאפשר לילדי העיר התפתחות אישית וקבוצתית ביריעה רחבה של תחומים. התלמידים 

הלומדים אצלנו הם כולם בעלי פוטנציאל מצוינות גבוה, אולם לשם מימוש פוטנציאל זה יש 

להוביל את התלמידים במסגרת הפועלת בדרך של פדגוגיה מכוונת מצוינות בדרך של חוויה 

המותאמת לגיל ולמאפייני הלומדים. כי בשבילנו מצוינות זה מקצוע.

מאחלת לכולנו עשייה משותפת ותנופה גדולה למען הצמחת המצוינות העירונית.

תלמידים יקרים,

ברכה צויליך,
מנהלת יחידת מצטיינים ומחוננים

מדעים וטכנולוגיה
מנהל החינוך - עיריית ראשל”צ

בתאריכים אלו לא יתקיימו קורסים בשנת הפעילות תשע"ח:

חנוכה

פורים

פסח - חוה״מ

*ערב יום השואה

*ערב יום הזיכרון

יום הזיכרון ויום העצמאות

שבועות

ד׳-ד׳

ה'

ו' – ו'

ה'

ג'

ד' – ה'

א'

כה׳ כסלו - ב׳ טבת

יד' באדר

יד' – כא' בניסן

כז' בניסן

ב' באייר

ג' –ד' באייר

ו' בסיוון

13-20.12.17

1.3.18

30.3-6.4.18

12.4.18

17.4.18

18-19.4.18

20.5.18

החברה העירונית - חטיבת ספורט וקהילה, מתכבדת לפתוח את שנת הפעילות של מרכז 

עירוני למצוינות ברוח של התחדשות וצמיחה.

שנת תשע"ח מזמנת עבורנו הזדמנויות ואפשרויות רבות למימוש הפוטנציאל בקרב ילדינו, 

אנו מזמינים אתכם להצטרף למסע של אתגרים בין שבילי הטכנולוגיה תוך גילוי אפיקים 

ליהנות. ובעיקר  להתמודד  להתחדש,  להשתפר,  וצבע,  אמנות  מדע,  תחומי  של  חדשים 

מצוינות אמיתית היא זאת שהופכת לחלק מאורח החיים ומהערכים של כולנו.

אורח חיים שיש בו לימוד, יצירתיות והתפתחות אישית, קבוצתית ועירונית.

על כן אנו קוראים לכם להיות חלק מתהליך שהופך את הרצוי למצוי ואת המצוי למצוין.

אנו מאחלים לכם שנת לימודים ענפה ומהנה.

אלי פולק

מנכ״ל

החברה העירונית

בתאל גרבי    

מנהלת חטיבת ספורט וקהילה

החברה העירונית

*כל החוגים והפעילויות יסתיימו בשעה 19:00 
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קורסים לילדי גן חובה

 מעבדתה - מבוא לחשיבה הנדסית ולוגית
קורס רב תחומי חווייתי לילדים סקרנים ויצירתיים, שאוהבים לדמיין, ליצור ולבנות, העוסק 
עקרונות  המרחב,  של  גיאומטריה  כגון:  והאנרגיה,  החשמל  הפיזיקה,  מעולם  ידע  בתחומי 
מפגש  בכל  ועוד.  מפצל  מתג,  מנוע,   – אלקטרונים  רכיבים  הכרת  בסיסיים,  פיזיקאליים 
ומצגות  משחקים  סיפורים,  בליווי  ייחודיות,  לוגיות  קוביות  באמצעות  ונשחק  ניצור  נבנה, 

אינטראקטיביות. 
מטרות הקורס:

הנדסיים,  מבנים  תמסורות,   – והאנרגיה  החשמל  הפיזיקה,  מעולם  בסיסי  ידע  הקניית   •
מעגלים חשמליים פשוטים. אמצעים: מצגות, משחקי המחשה, רובוטים וסרטונים.

• טיפוח הדמיון והיצירתיות לצד יוזמה אישית וחשיבה מקורית. אמצעים: בניה ללא הוראות 
הרכבה בכדי לתת דרור לדמיון, הקניית שיטות לחשיבה מתודית ויכולות תכנון ושרטוט. 

באמצעות  הידיים"  "דרך  למידה  אמצעים:  המרחבית.  תפיסה  עדינה,  מוטוריקה  פיתוח   •
קוביות לוגיות, בניית מודלים, ניסויים ותצפיות.

בבית ספר שקמה )במערב העיר( ביום ראשון 
בשעה 16:00-17:00,  או  17:10-18:10,  או  18:15-19:15.

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימים שני / שלישי / חמישי 
בשעה 16:00-17:00,  או  17:10-18:10,  או  18:15-19:15.

אישית  חלקים  ערכת  בגין  חד-פעמי  תשלום   ₪  250  +  ₪  1900 הקורס:  של  שנתית  עלות 
לכל תלמיד.

*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

 ״שעת סיפור״ באסטרונומיה
קורס בינתחומי מרתק המשלב לימודי אסטרונומיה ומדעי החלל יחד עם הכרת המיתולוגיה 
של עמי העולם בנושאי גרמי השמיים, קבוצות הכוכבים ותופעות שמימיות, הכרת יצירות 
אומנות בנושאים הנלמדים ואף חוויה מוזיקלית. הקורס כולל תצפיות מבעד לטלסקופים, 

ניסוים ובניית מודלים.
מטרות הקורס:

השמש,  מערכת  הירח,  הארץ,  כדור  האסטרונומיה:  בתחום  בסיסי  ידע  לילדים  להקנות   •
כוכבים. אמצעים: מצגות, סרטונים ותצפיות בטלסקופ.

• לפתח את הדמיון של הילדים והבנת הקשר בין מדע לבין תרבות. אמצעים: הכרת עולם
המיתולוגיה, אומנות ומוזיקה קלאסית ושירים הקשורים לנושאים הנלמדים.

• להמחיש את הנושאים הנלמדים ולפתח יצירתיות, 
מוטוריקה עדינה ויכולת עבודה עצמאית. אמצעים: 

משחקים, בניית מודלים, ניסויים, מגוון יצירות.
בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימי שלישי 

בשעה  17:00-18:00.
עלות שנתית של הקורס: 1900 ₪ + 200 ₪ 

תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

 משחקים באי בודד 
נפלטנו אל אי בודד. כיצד נתקשר עם הילידים? איך נשתף עמם פעולה? איך נספר להם מאין 
באנו ולמה אנו זקוקים? איך נודיע לקרובינו היכן אנו נמצאים? כיצד נוכל לשחק ולהפיג את 

השעמום שלנו?
קורס זה נסוב סביב סיפורי ההרפתקה על האי הבודד אשר יציתו את דמיונם של הילדים, 
פיזית  ניצור  הללו  הפתרונות  את  שלהם.  היצירתיים  הפתרונות  אל  יגששו  מפגש  שבכל 
מהחומרים הזמינים בסביבתנו, הדפסי חול, ציור בפיגמנטים מצמחים, נגרות בזרדים, קליעת 
חבלים ועוד. בעזרת משחק תפקידים נתנסה ונבדוק תוך שימוש ביצירותינו מה עובד ומה 

ניתן לשפר.
מטרות הקורס:

• פיתוח הדמיון, חשיבה מקורית, יצירתית באמצעות תרחישים ומשחקי תפקידים. 
• לימוד מתוך חוויה רב-תחומית. מיזוג מקצועות הלימוד וקישור למציאות היומיומית, תוך 

טיפוח אחריות סביבתית ואכפתית לסובב ולסובבים.
• חשיפה למגוון כלי עבודה מקצועיים ושיטות הנדסיות לעיבוד חומרים, התנסות מעשית 

בחוויה השלמה: מרעיון ועד מוצר קיים.
בבית ספר שקמה בימי ראשון בשעה 17:45-18:45.

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימים שלישי בשעה 16:45-17:45.
עלות שנתית של הקורס: 1900 ₪ + 100 ₪ תשלום חד-פעמי בגין חומרים.

*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.
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קורסים לילדי א׳-ב׳

 יצירה ומחזור על אי בודד
כיום, כאשר מכנסיים חדשים מלאים קרעים – כולם נראים כאילו נפלטו אל אי בודד.

אך אילו הייתה זו המציאות – האם בגדים אלה היו מגינים עלינו בשרב ובכפור? כיצד היינו 
מייצרים את בגדינו? באילו חומרים ושיטות יכולנו להשתמש לשם כך? אילו תכונות חשובות 
ואיזה עיצוב היה נולד מהצורך? בקורס ניצור באמצעות מגוון כלי עבודה ושיטות מרתקות, 
ביגוד ואבזרים אישיים כדוגמת: משקפיים, ארנק, תיק, צמיד, תג-תופסן רב שימושי, מנשא 
הציבורי  ובמרחב  בשפע  הזמינים  מחומרים  עשויים  אלה  כל  רבים.  ועוד  מים  לבקבוק 

שבסביבתנו הקרובה. 
מטרות הקורס:

ויישומית, תוך תרגום מוצרים מסחריים קיימים לשפת  • פיתוח חשיבה מקורית, יצירתית 
המיחזור – אותם ניצור מחומרים המצויים במרחב הציבורי בשפע ובחינם.

• נעודד חקר באמצעות דיון, אפשרות ביטוי לחשיבה מקורית ורעיונות יצירתיים. נבין את 
הקשר בין אביזר לבין גופנו – הנדסת אנוש, שימושיות, אמינות, פישוט תהליכי ייצור ועוד. 

• נלמד טכניקות מסורתיות לעיבוד חומרים בהשאלה לחומרים עדכניים.
בבית ספר שקמה בימי ראשון בשעה 16:45-17:45.

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימים שלישי בשעה 18:00-19:00.
עלות שנתית של הקורס: 1900 ₪ + 100 ₪ תשלום חד-פעמי בגין חומרים.

*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

 טקטיקס קידס - מבוא לרובוטיקה וחשיבה לוגית

התנסות  תוך  והיצירה,  האמפירית  החשיבה  הרובוטיקה,  לעולם  היסודות  את  נניח  בקורס 
נגדים,  משולבות  בניין  באבני  נשחק  מפגש  בכל  לוגית.  חשיבה  מבוססת  יצירתית  בבניה 
אלקטרוניים,  מעגלים  אינספור  ליצור  נלמד  באמצעותן   - וחיישנים  מנועים  טרנזיסטורים, 
בהם נשתמש להמצאת מכשירים ורובוטים שונים כיד הדמיון. במהלך הקורס ניצור ונבנה 
דגמים אישיים המבוססים על דמיונם והבנתם של התלמידים, מבלי להסתמך על הוראות 
לצד  תלמיד,  כל  של  והמקורית  עצמאית  החשיבה  פיתוח  על  דגש  לשים  בכדי  וזאת  בניה, 

היכולת לפתרון בעיות וקבלת החלטות.  
מטרות הקורס:

• עידוד יחס חקרני לתחום הרובוטיקה והקניית ידע בסיסי מעולם הפיזיקה ואלקטרוניקה. 
אמצעים: מצגות, סרטונים, חידות, משימות חקר ובניה, ניסויים ותצפיות.

ופתרון בעיות לצד היכולת לגמישות מחשבתית. אמצעים:  לוגית  • פיתוח היכולת להבנה 
ואתגרים  משימות  מצגות,  מתודיות,  חשיבה  יכולות  להקניית  ושרטוטים  זרימה  תרשימי 

חשיבתיים.
• טיפוח הדמיון והיצירתיות לצד חשיבה מקורית והתמודדות עם משימות.

בבית ספר שקמה ביום ראשון בשעה 16:00-17:00,  או  17:10-18:10,  או  18:15-19:15.
בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימים שני/שלישי/חמישי 

בשעה 16:00-17:00,  או  17:10-18:10,  או  18:15-19:15.
עלות שנתית של הקורס: 1900 ש"ח + 300 ש"ח  תשלום חד-פעמי בגין ערכה חלקים ורכיבים.

*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

 

 אסטרונומיה ומדעי כדור הארץ
גם  סיפור באסטרונומיה". פתוח  יכול לשמש כקורס המשך לתלמידי הקורס "שעת  הקורס 
לתלמידים חדשים. קורס בינתחומי מרתק המשלב לימודי אסטרונומיה, גאוגרפיה, גאולוגיה 
ואופטיקה עם הכרת המיתולוגיה של עמי העולם בנושאי גרמי השמיים, קבוצות הכוכבים 
ותופעות שמימיות, הכרת יצירות אומנות בנושאים הנלמדים ואף חוויה מוזיקלית. הקורס 

כולל תצפיות מבעד לטלסקופים, ניסוים ובניית מודלים.
מטרות הקורס:

• להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום האסטרונומיה ותחומים קרובים: גאולוגיה, גאוגרפיה, 
תצפיות  סרטונים,  מצגות,  אמצעים:  אופטיקה.  השמש,  מערכת  חקר  פלנטריים,  מדעים 

בטלסקופ.
• לפתח את הדמיון של הילדים והבנת הקשר בין מדע לבין תרבות. אמצעים: הכרת עולם 

המיתולוגיה, אומנות ומוזיקה קלאסית ושירים הקשורים לנושאים הנלמדים.
עבודה  ויכולת  עדינה  מוטוריקה  יצירתיות,  ולפתח  הנלמדים  הנושאים  את  להמחיש   •
ניסויים,  מודלים,  בניית  צביעה,  ציור,  כגון  שיעור  בכל  מגוונות  יצירות  אמצעים:  עצמאית. 

עבודה בצוות ועבודה עצמאית.
קבוצת ממשיכים )לתלמידים שלמדו בשנה שעברה בלבד!( בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי 

בימי שלישי בשעה 16:00-17:00.
קבוצת תלמידים חדשים – בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימי חמישי 

בשעה 17:00-18:00.
עלות שנתית של הקורס: 1900 ₪ + 200 ₪ תשלום חד-פעמי בגין חומרים.

*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.
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קורסים לילדי כיתות ג׳-ד׳

  אסטרונומים צעירים

החלל,  ומדעי  בסיסית  אסטרופיזיקה  אסטרונומיה,  לימודי  המשלב  מרתק  בינתחומי  קורס 
יחד עם הכרת המיתולוגיה של עמי העולם בנושאי גרמי השמיים, קבוצות הכוכבים ותופעות 
ובניית  ניסויים  השמיים,  מפות  הכרת  לטלסקופים,  מבעד  תצפיות  כולל  הקורס  שמימיות. 

מודלים.
מטרות הקורס:

• להקנות לילדים ידע בסיסי באסטרונומיה וכלים להבנת תופעות בסיסיות: השמש והיתוך 
גרעיני, סדרי גודל ומרחקים במערכת השמש וביקום, חיים ומוות של כוכבים ועוד. אמצעים: 

ניסויים, מצגות, סרטונים, תצפיות בטלסקופ, הכרת השמיים.
• לעודד יחס חקרני לתחום המדעים, חווית למידה עצמאית מבוססת הסקת מסקנות, חקירה 

אישית ושאילת שאלות. אמצעים: בניית מודלים, ניסויים, תצפיות.
• לפתח את הדמיון של הילדים והבנת הקשר בין מדע לבין תרבות. אמצעים: הכרת עולם 

המיתולוגיה, מוזיקה קלאסית ושירים הקשורים לנושאים הנלמדים.
בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימי חמישי בשעה 18:15-19:30.

עלות שנתית של הקורס: 2,350 ₪ + 200 ₪ תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

  הישרדות קולינארית
 

העיר היא מכונה גדולה שמזונה מסופק לה מבחוץ. היא בעצם אי בודד שבעזרת כסף ניתן 
לאכול ולשרוד עליו. ומה קורה כאשר נגמר הכסף? או כיצד ניצור את מזוננו בדרך עצמאית?

בקורס נקים גינה אורגנית-ביתית-עירונית. נטפל, נקטוף ונאכל ממנה.
נלמד ונתנסה כיצד להפיק זרעים לירקות ופירות, פקעות וצמחי תבלין בסביבה העירונית 
ובחינם, כיצד להכין קרקע דשנה בדרכים מקומיות ומקוריות, היכן ומתי לזרוע או לשתול, 
וכיצד להבטיח למשפחתנו אספקה רצופה של יבול גם בגינת מרפסת של דירה רגילה. נכין 
עזרים לגינה מחומרים ממוחזרים, נכין תבשילים, מטבלים ומאפים בסיסיים, נכיר את עשבי 

הבר שבסביבתנו ויתרונותיהם הבריאותיים.
מטרות הקורס:

• לפענח ולהתנסות במחזור השלם של התחום הבסיסי לקיום חיינו – המזון. 
אורגנית  גינה  פשוטים  ובאמצעים  הקיימים  בתנאים  בשגרה,  ליישם  אפשרות  לפתוח   •

שתפתח בנו אחריות ותעניק סיפוק. אמצעים: יציאה לשטח פתוח והקמת גינה אורגנית.
• לימוד מתוך חוויה רב-תחומית. מיזוג מקצועות הלימוד וקישור למציאות היומיומית.

בבית ספר ע"ש רון ורדי בימי שני בשעה 17:45-18:45.
עלות שנתית של הקורס: 1900 ₪ + 100 ₪ תשלום חד-פעמי בגין חומרים.

*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.
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  טקטיקס ג'וניור - רובוטיקה ומבוא לתכנות

בתכנות,  ראשונים  צעדים  ונעשה  אוטונומיים  רובוטים  ולהמציא  לבנות  נלמד  בקורס 
באופן  מועברים  התכנים  ובקרה.  חישה  מבוססות  טכנולוגיות  מערכות  ובניית  אוטומציה 
חווייתי "דרך הידיים" באמצעות משימות הנדסיות מגוונות אותן נפתור באמצעות מערכות 
פי  על  ורק  ואך  בניה,  הוראות  ללא  התלמידים,  ויבנו  יפתחו  יעצבו,  שיתכננו,  טכנולוגיות 
דמיונם והבנתם. זאת, בכדי לתת ביטוי לרעיונות ולחשיבה היצירתית של התלמידים, וכמובן, 

עם הנחייה והכוונה מקצועית.
מטרות הקורס:

• עידוד יחס חקרני לתחום הרובוטיקה והקניית ידע בסיסי מעולם הפיזיקה, האלקטרוניקה 
והתכנות. 

• פיתוח היכולת להבנה לוגית של יחסי סיבה - תוצאה ופתרון בעיות, לצד היכולת לגמישות 
מחשבתית. ניסויים, תצפיות, תרשימי זרימה ושרטוטים, משימות ואתגרי חשיבה ובניה.

מערכות  של  ופיתוח  מידול  מקדים,  לתכנון  יכולות  ופיתוח  והיצירתיות  הדמיון  טיפוח   •
טכנולוגיות. אמצעים: תרגול חשיבה לוגית באמצעות שיטת לימוד ייחודית, משימות בניה 

ללא הוראות הרכבה לעידוד חשיבה עצמאית ומקורית, חידות חשיבה ומצגות.
בבית ספר שקמה בימי ראשון בשעה 16:00-17:00,  או  17:10-18:10,  או  18:15-19:15.

ורדי  רון  - בבית ספר למחוננים ע"ש  לתלמידים ממשיכים מ'טקטיקס קידס' בשנה שעברה 
בימי שני בשעה 16:00-17:00,  או  17:10-18:10,  או  18:15-19:15.

לתלמידים חדשים - בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימים שלישי/חמישי 
בשעה 16:00-17:00,  או  17:10-18:10,  או  18:15-19:15.

עלות שנתית של הקורס: 1900 ש"ח + 300 ש"ח תשלום חד-פעמי בגין ערכה חלקים ורכיבים.
*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

  אנימציה ממוחשבת

קורס לימודי וחוויתי אשר מלמד את הילדים את יסודות האנימציה הממוחשבת. בקורס נכיר 
את עולם האנימציה העשיר, נלמד מידול והנפשת דמויות, הוספת טקסטורות ולבסוף ניצור 
יצירות אנימציה מגוונות משלנו. הקורס פותח בפני הילדים את האפשרות להביא לידי ביטוי 

את הדמיון, היצירתיות והרעיונות של כל ילד.
מטרות הקורס:

מצגות,  אמצעים:  היצירתית.  המחשבה  ופיתוח  האנימציה  בתחום  בסיסי  ידע  הקניית   •
סרטונים.

מצגות,  אנימציה,  תכנות  אמצעים:  הנחוצים.  התהליכים  והבנת  אנימציה  סרטוני  בניית   •
דיונים.

 – והדמיון באמצעות בנייה והפקת עצמאית של סרטון אנימציה אישי  • פיתוח היצירתיות 
משלב הרעיון והתסריט ועד לשלב העריכה.

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימי שלישי בשעה 17:45-19:00.
עלות שנתית של הקורס: 2,350 ₪. 

*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

קורסים לילדי כיתות ג׳-ד׳
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קורסים לילדי כיתות ה׳-ו׳

  טקטיקס PRO – רובוטיקה ויזמות

השילוב בין יזמות לטכנולוגיה הופך להיות נדרש וטבעי אל מול הדרישות המורכבות של 
ידע טכנולוגי  המאה ה-21. לכן חשוב ללמוד להוציא מהכוח אל הפועל את השילוב שבין 
לבין הלך החשיבה היזמי. בקורס נלמד כיצד לתכנת, להלחים, לחתוך ועוד מגוון מיומנויות. 
באמצעותן ניצור המצאות טכנולוגיות, רובוטים אוטונומיים ומערכות המשרתות אותנו, תוך 
שימוש בחומרי גלם יומיומיים הנמצאים מסביבנו. תהליך הבניה של הרובוטים מתבצע "דרך 
הידיים" תוך שימוש בכלי עבודה מקצועיים וברכיבים אלקטרוניקה מגוונים. לאורך הקורס 
נחבר את העשייה שלנו לעולם היזמות –  נתנסה בניהול פרויקטים, נלמד לתמחר ולשווק את 
ההמצאות שלנו וכיצד להציג אותן בפני "משקיעים" פוטנציאליים. קורס זה מלווה בהרצאות 

אורח של מומחי תוכן בעל שם עולמי בעולם הרובוטיקה.
מטרות הקורס:

• הקניית ידע מעולם הרובוטיקה: יצירת מעגלים חשמליים, מכניקה ובניה עם בקרים, תכנות 
ובקרה. אמצעים: כלי עבודה ורכיבים מגוונים, אתגרי בניה ומשימות תכנות מורכבות.

שיווק,  בשוק,  מגמות  זיהוי  הפיתוח,  שלבי   – למוצר  מרעיון  היזמות:  מעולם  ידע  הקניית   •
תמחור חשיבה פיננסית. אמצעים: מצגות, סרטונים, משחקי תפקידים להמחשה.

אמצעים:  אמת.  בזמן  בעיות  ולפתור  לאתר  והיכולת  הרובוטים  של  הפיתוח  שלבי  הבנת   •
למידה ותרגול חשיבה אנליטית ולוגית, עבודה עם תרשימים, סכמות ושרטוטים.

• טיפוח הדמיון והיצירתיות, לצד מקוריות ויוזמה אישית. אמצעים: משימות חשיבה לוגיות, 
תרשימי זרימה, משימות בניה ללא הוראות הרכבה לעידוד חשיבה עצמאית ומקורית ומצגות.

לתלמידים ממשיכים מ'קורס טקטיקס ג'וניור' משנה שעברה - בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי
בימי שני בשעה 16:15-17:30.

לתלמידים חדשים - בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימי שני בשעה או 17:45-19:00.
עלות שנתית של הקורס: 2,350 ₪ + 300 ₪ תשלום חד-פעמי בגין חומרים, חלקים ורכיבים 

לבניה.
*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

הישרדות בעיר 
  

העיר היא אי בודד כאשר נגמר לנו הכסף והטלפון מתרוקן. מה לעשות אז? כיצד ליצור 
כל מה שנחוץ ממה שיש סביבנו, הרבה ובחינם?

בכלי  מלאכה  וביצוע,  תכנון  כישורי  המצאה,  כושר  יצירתית,  חשיבה  נפתח  זה,  בקורס 
עבודה, שיטות יצירה מקצועיות ועמידות, בחומרים מוכרים וזמינים שבעבר התייחסנו 
וגרוטאות  מקולקלים  מכשירים  לוואי,  תוצרי  אריזות,  ערך:  כחסרי  בתמימות  אליהם 
למיחזור. נלמד להבחין באיכות ותכונות של פרטים מהם הם בנויים במקום רק במכלול 
וייעודו המקורי - כך נעניק להם חיים חדשים. נבודד רכיבים ונבנה מוצרים משולבים עם 

שימושים חדשים ומקוריים.
בתהליך נצבור יכולות שיעצימו את עצמאותנו, יחזקו את ביטחוננו העצמי ויתנו לנו כלים 
יצירתית  לחוויה  להזדמנות,  אתגר  להפוך  נלמד  צפויים.  בלתי  מצבים  על  להתמודדות 

הממלאת בסיפוק.
מטרות הקורס:

• פיתוח חשיבה מקורית, יצירתית ויישומית המזהה את התכונות והאפשרויות הגלומות 
בחפצים ומכשירים מוכרים מחיי היומיום. 

• חשיפה למגוון כלי עבודה מקצועיים ושיטות הנדסיות לעיבוד חומרים. אמצעים: מכונת 
למינציה, מכבש ניקוב לכריכת ספירלה, בקבוקי זכוכית, חמגשיות אלומיניום ועוד.

• התנסות בחוויה השלמה: מרעיון ועד מוצר קיים.
עסק  מבתי  למיחזור  חומרים  מיקור  ע"י  סביבה-יצירה-קהילה  הגומלין  מעגל  סגירת   •

ומשקי בית, תכנון וייצור והצגת המוצרים באתרי מוצאם.
בבית ספר ע"ש רון ורדי בימי שני בשעה 16:30-17:30.

עלות שנתית של הקורס: 1900 ₪ + 200 ₪ תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

אנימציה ותלת מימד

קורס מאתגר וחוויתי אשר מותאם לילדים ובא ללמד את יסודות האנימציה והתלת מימד. 
הקורס מתמקד בהבנת עולם האנימציות והעולמות התלת מימדיים. בקורס נלמד מידול 

והנפשת דמויות, הוספת טקסטורות ועיצוב סרטון אנימציה משלנו.
מטרות הקורס:

מצגות,  אמצעים:  היצירתית.  המחשבה  ופיתוח  האנימציה  בתחום  בסיסי  ידע  הקניית   •
סרטונים להמחשה.

• בניית סרטוני אנימציה והבנת התהליכים הנחוצים. אמצעים: תכנות אנימציה מגוונות.
• הבנת העולמות התלת מימד, פיתוח היצירתיות והיכולת לביטוי אישי.

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימי שלישי בשעה 16:15-17:30.
עלות שנתית של הקורס: 2,350 ₪.

*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.
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קורסים לילדי כיתות ה׳-ז׳

 אסטרונומיה מחקרית

מקורס  המשך  תצפיתית".  "אסטרונומיה  לתלמידי  המשך  כקורס  לשמש  יכול  הקורס 
"אסטרונומים צעירים", באישור של אלה רץ – המדריכה, בלבד. פתוח גם לתלמידים חדשים.

קורס חדש באסטרונומיה, בו נעסוק בתשובות לשאלה "איך?" איך יודעים מה השעה? איך 
יוצרים מפות? איך יודעים מרחקים לגלקסיות רחוקות? איך יודעים ממה כוכבים מורכבים? 
איך בונים לוח סולארי של תחנת החלל הבינלאומית? כל תשובה לשאלה כזאת תהיה בניית 
תצפיות  גם  כולל  הקורס  הנלמד.  הנושא  את  להבין  לנו  שיעזור  ניסוי  או  מכשיר,  או  מודל 

בטלסקופים מקצועיים ובניית טלסקופ.
מטרות הקורס: 

• להעמיק את הידע של הילדים באסטרונומיה ומדעים סמוכים. אמצעים: ניסויים, מצגות, 
סרטונים, תצפיות בטלסקופ, הכרת השמיים.

• לפתח יחס חקרני לתחום המדעים, חווית למידה עצמאית מבוססת הסקת מסקנות, חקירה 
אישית ושאילת שאלות. אמצעים: בניית מכשירים מדעיים )ספקטרוסקופ, טלסקופ(, ניסויים, 

תצפיות )כולל תצפית שטח במדבר(.
בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימי שלישי בשעה 18:15-19:45.

עלות שנתית של הקורס: 2,400 ₪ + 200 ₪ תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

 פיתוח אפליקציות לאנדרואיד - 
 מהפכת הסמארטפונים והמובייל כבר כאן!

 – אנדרואיד  מבוססות  למערכות   Javascript בסביבת  תכנות  נלמד  בו  ומרתק,  מעשי  קורס 
סמארטפונים, טאבלטים ושעונים חכמים. בכל מפגש נלמד לעשות שימוש ברכיבים שונים 
כגון - מסך מגע, מיקרופון, רמקול, מד תאוצה, GPS, מצלמה, קישור לאינטרנט, אנשי קשר 
לייצא  ילמדו  אותן  שלהם,  הסטארטאפים  הן   – התלמידים  שייפתחו  האפליקציות  ועוד. 
ולהציע אותן לקהלים השונים. הקורס מתחיל מיסודות בתכנות לעבר פיתוחים מורכבים 

למובייל, לכן מתאים גם לילדים ללא רקע בתכנות.
*לקורס נדרשות יכולות קריאה וכתיבה בסיסיות באנגלית ומכשיר אנדרואיד לכל תלמיד. 

מטרות הקורס:
מצגות  אמצעים:  אנדרואיד.  מבוססות  במערכות  תוכנה  לפיתוח  כלים  הקניית   •

אינטראקטיביות.
• תכנות והפעלת רכיבי חומרה ותקשורת בין מכשירים שונים. אמצעים: משימות ותרגול 

לכתיבת קוד, עבודה עם המכשירים והרכיבים האלקטרוניים שמסביבנו.
• פתיחת שער לעולם הטכנולוגיות של המאה ה-IoT ,21. אמצעים: מצגות, סרטונים, משימות 

תכנות.
• חיבור לעולם היזמות והמובייל – זיהוי מגמות בשוק, הבנת דרישות המערכת.

בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי ביום חמישי בשעה 16:00-17:15.
עלות שנתית של הקורס: 2,350 ₪ + 200 ₪ תשלום חד פעמי לרישיון לתכנה.
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 רובוטיקה ותכנות בקרים

קורס מרתק ומאתגר בו נלמד לוגיקה, אלגוריתמיקה, אלקטרוניקה ותכנות בקרים, כדי לייצר 
מיומנויות בעולם  נעניק לתלמידים סל  כיד הדמיון. בקורס  והמצאות טכנולוגיות  רובוטים 
העבודה,  את  לכם  שיעשה  רובוט  לבנות  רציתם  אם  והתכנות.  האלקטרוניקה  המכניקה, 
שיגיב לסביבה, שיפעל מרחוק, ידליק את הדוד לפני שאתם חוזרים הביתה או שפשוט ידליק 
מאוורר כשחם - זה המקום בשבילכם! קורס זה מלווה בהרצאות אורח של מומחי תוכן בעל 

שם עולמי בעולם הרובוטיקה.
מטרות הקורס:

• הנחת יסודות בתכנות, חשיבה לוגית ואלגוריתמיקה – יכולת להבין ולכתוב קוד חכם ולייצר 
אלגוריתמים מורכבים. אמצעים: מצגות, סרטונים, משימות חשיבה ותרגילים בלוגיקה.

הפקת  אלקטרוניים,  מעגלים  יצירת  בנייה,  מתקדמות,  טכנולוגיות  מערכות  ליצור  יכולת   •
מידע מחומרה ועיבוד נתונים. 

• הקניית עקרונות במכניקה בסיסית ורובוטיקה. אמצעים: כלי עבודה וחלקי בניה, ניסויים, 
משימות במכניקה בסיסית ליצירת תנועה.

*לקורס נדרשות יכולות קריאה וכתיבה בסיסיות באנגלית.
קורס זה פותח ומתפתח ע"י חברת טקטיקס מזה 4 שנים, במהלכן הובילו מדריכינו תלמידים 

להישגים בינלאומיים מרשימים ולזכייה בתחרויות רובוטיקה בינלאומיות. 
בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בימי חמישי בשעה 17:30-18:45.

עלות שנתית של הקורס: 2,350 ₪ + 320 ₪ תשלום חד-פעמי בגין חומרים ורכיבים לבניה.
*פתיחת קבוצת לימוד מותנית במינימום 10 נרשמים.

תקנון רישוםקורסים לילדי כיתות ז׳-ט׳
המרכז העירוני למצויינות תשע״ח 2017-18

שנת הפעילות תחל ביום שני 16.10.2017.    .1
לקורסים בהם תהיה הדרישה לפעילות גם בחודשי יולי - אוגוסט, ניתן להירשם מראש ל-12 חודשי   .2

פעילות. 
מחירי הקורסים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים המפורטים בחוברת החוגים. מובהר בזאת כי    .3

לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
תקופת  כל  עבור  הפעילות,  חודשי  מספר  על  יעלו  לא  אשר  חודשיים  דחויים  תשלומים  לשלם  ניתן    .4
טלפוני/רישום  אשראי/רישום  בלבד/כרטיסי  אישיות  המחאות  באמצעות  ריבית,  ללא  ההשתתפות 

באמצעות האינטרנט.
הנחות למספר קורסים במשפחה: 10% על החוג השני, 15% הנחה מהחוג השלישי ואילך.  במקרה של    .5

רישום לשני קורסים במשפחה ויותר תינתן הנחה לחוג הזול מבניהם.
*למשפחה שכולה 15% הנחה על הקורסג הראשון, קורס שני ושלישי עפ"י נוהל קיים.   

*על סדנאות/קורסים ופעילויות על בסיס השכרת חדרים, לא תחול הנחת מספר משתתפים במשפחה   
ולא יתקבלו ביטולים. 

*ועדת הנחות - תינתן להורה הזכות להגיש בקשה לוועדת הנחות. הועדה תדון בבקשה לאחר הצגת   
כל המסמכים הנדרשים. הנחיות ניתן לקבל במרכז הקהילה. 

* קורסים ברון ורדי אינם משתתפים ואינם נחשבים כקורס במנגנון הנחות לקורסים.  
דמי הרשמה לקורסים למשפחה - בסך 30 ₪, לא יחזרו במקרה של ביטול.   .6

פתיחת קורס מותנית במס' מינימום של נרשמים, מאידך, הזכות לחברה העירונית לסגור חוג מפאת    .7
מיעוט משתתפים.

היחסיים  השתתפות  דמי  למשתתף  יוחזרו  שהיא,  סיבה  מכל  החברה  ע"י  קורס  סגירת  של  במקרה    .8
שנותרו להמשך הקורס, עד סוף שנת הפעילות.

ההתחייבויות  בעבורו  הוסדרו  לא  אם  משתתף  של  פעילותו  את  להפסיק  רשאית  העירונית  החברה    .9
תקופת  תום  עד  העירונית  לחברה  חובותיו  את  לשלם  יחויב  המשתתף  העירונית.  לחברה  הכספיות 

ההשתתפות.
מנהל/ת המרכז רשאי/ת לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם עפ"י צרכי המרכז.   .10

ההורים  על  חובה  חלה  בחוג,  השתתפות/ה  להפסיק  מעוניין/ת  הילד/ה  אם  בחוג:  השתתפות  ביטול    .11
למלא בכתב הוראת ביטול במזכירות המרכז.

מיום ההרשמה. ביטול קורס במזכירות המרכז  חודשיים  *ניתן לבטל קורס עד סוף חודש פברואר, או   
יעשה עד ה- 28 בחודש.

תימסר  בו  החודש  עבור  במלואה  ההורים  על  תחול  בקורס  ההשתתפות  דמי  של  התשלום  *חובת   
ההודעה על הפסקת ההשתתפות בקורס. מאידך, ניתן לעבור מקורס לקורס, מותנה במילוי טופס. 

אין הנהלת החברה העירונית מחויבת לאשר מעבר לקורס אחר. כל העברה תלווה בחישוב מחודש של   
עלות ההשתתפות. החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אשור מחלה מעל חודש ימים. 

*אי השתתפות בקורס, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא.  
על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה.   .12

שעור ניסיון, לתלמידים חדשים בלבד. התשלום ייכלל בעת ההרשמה במסגרת הפעילות השוטפת.    .13
פעילות בקורס שבוטלה בשל היעדרות מדריך תתקיים במועד חלופי, עליו תפורסם הודעה מוקדמת    .14

במרכז הקהילה.
מחירי הקורסים כוללים הדרכה בלבד. במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור ציוד וחומרים    .15

עפ"י צרכי החוג.
ילדם בשעת סיום הקורס. הורים המאחרים בהגעה למרכז הקהילה, חייבים  על ההורים לאסוף את    .16

להודיע על כך למזכירות המרכז. 
אי הודעה אינה מחייבת את הנהלת המרכז בשמירה על הילד.  

במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של הנרשם לחוג. ברישום טלפוני: חובה    .17
אין  כי  המאשר  הילד/ה(  ברישום  הורה  )ע"י  חתום  בריאות  הצהרת  טופס  המרכז  למזכירות  להחזיר 

מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים.
הנהלת המרכז ו/או מדריך הקורס אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.   .18

הנני לאשר קבלת עדכונים על פעילויות מרכז הקהילה והחברה העירונית ראשל"צ, באמצעות אימייל    .19
/S.M.S ידוע לי כי באפשרותי להודיע למרכז רון ורדי בכל עת על סירובי לקבל דבר פרסומת מכל סוג.

הצילומים  כי  יתכן  העירונית,  החברה  בפעילויות  השתתפותו/ה  במהלך  בני/בתי  צילומי  לאשר  הנני    .20
ישמשו לצורך פרסומי החברה העירונית.

נהלים, הנחיות ופרטים נוספים לנרשמים מופיעים באתר החברה העירונית לתרבות וספורט ראשל"צ     .21
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עיצוב גרפי: פרסום דאלי

חדש
במרכז העירוני למצוינות!

• סדנאות העשרה להורים 
בנושאים הורות ומשפחה

• סדנאות הכנה לכתה א' 
)10 מפגשים מיד לאחר חופשת הפסח(

פרטים במזכירות המרכז 

למידע נוסף והרשמה:
נשמח לסייע לכם 
בימים א׳, ב׳, ג׳, ה׳

בשעות 15:30-19:30 

טלפון: 03-6837723 
נייד: 054-3548222

כתובת: אבי האסירים 2, ראשל״צ
ronvardi1@hironit.co.il :מייל


