ביה״ס למחוננים
ע״ש רון ורדי

מרכז עירוני למצוינות
תשע“ט 2018/19

החזון שלנו
העשרה איכותית וטיפוח מיומנויות חשיבה ולמידה גבוהות ,בקרב תלמידים
מצטיינים מגיל גן חובה ועד כיתה ט' שאותרו על ידי מורות וגננות.
מרכז המצוינות מפעיל קורסים מגוונים ורב תחומיים ,במטרה לייצר
מסגרת לימודית וחינוכית שתעצב לאורך תשע שנים תלמידים בעלי
ידיעות הנגזרות מתחומי ידע שונים .יכולות למידה ומחקר גבוהות ,חשיבה
אנליטית ויצירתית וכן מיומנויות הצגה ושיתוף של הקהל ,הם חלק
מהמיומנות שאנו מייחלים לטפח בקרב תלמידנו .כמו כן ,חורט המרכז
על דגלו את החינוך הערכי לאחריות ומנהיגות חברתית ותרומה לקהילה,
מתוך תפיסה שתלמידיו יובילו את מדינת ישראל בתחומי המדע ,החברה,
התרבות והכלכלה בשנים הבאות.

מרכז עירוני
למצוינות
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תלמידים והורים יקרים,
אנו מתכבדים לפתוח את שנת הפעילות של מרכז רון ורדי המרכז העירוני
למצוינות ומזמינים אתכם לצמוח איתנו.
תפקידו של מרכז המצויינות הוא להיות מרכז מעשיר ,חברתי ועוטף ,שמקנה כלים
ומיומנויות לעתיד.
מצויינות הוא ערך אותו אנו מטפחים בעיר .אנחנו מאמינים כי המצויינות היא
שימוש בחוזקות האישיות להעצמה רגשית ,חברתית ולימודית ,דבר שיוביל
להעצמה קבוצתית ועירונית.
מרכז המצויינות פותח דלת לעולמות חדשים ,מעניינים ומרתקים תוך טיפוח
התלמיד כאדם חושב ,יוזם ויוצר ומיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת מהם.
במרכז מגוון רחב של קורסים איכותיים מעשירים לילדי הגיל הרך ולנוער.
בחוברת זו תמצאו תמהיל מגוון של קורסים מתוכם תוכלו לבחור את הקורס
המתאים לכם.
המרכז העירוני למצויינות נמצא כאן בשבילכם ,אנחנו נמשיך לחדש ולהתחדש,
להתעדכן ולעדכן ולפתוח לילדיכם שלכם שער אל תכנים של ענין ואיכות ושל
צמיחה אישית בכל עולמות התוכן.

בברכת שנת פעילות פוריה
אטי אדר
ראשת מינהל החינוך
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תלמידים והורים יקרים,
החברה העירונית  -אגף מרכזי קהילה מתכבד לפתוח את שנת הפעילות של המרכז
העירוני למצוינות ומזמין אתכם לצמוח איתנו.
שנת תשע"ט מזמנת עבורנו אתגרים רבים ,חוויות מפתיעות והתנסויות מרתקות בתחומי
המדע ,הטכנולוגיה ,האומנות ועוד.
אנו מזמינים אתכם להיות חלק ממצוינות אמיתית כדרך חיים ,ביטוי אישי ומתן מענה
לפרט למיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בכל ילד/ה.
אנו מאחלים לכם שנת לימודים מהנה ופורייה,
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מירי בוכריס

אלי פולק

מנהלת אגף מרכזי קהילה

מנכ״ל

החברה העירונית

החברה העירונית

תלמידים יקרים,
בפרוס שנת הלימודים החדשה של מרכז העירוני למצוינות ,אני מזמינה את תלמידי העיר
מגיל גן חובה עד כתה ט‘ ,להצטרף לפעילות הייחודית של המרכז בתחומי עניין מגוונים;
טכנולוגיה ,מדעים  ,אומנות .התלמידים הלומדים אצלנו הם כולם בעלי פוטנציאל מצוינות
גבוה ,אולם לשם מימוש פוטנציאל זה יש להוביל אותם במסגרת הפועלת בדרך של פדגוגיה
מכוונת מצוינות בדרך של חוויה ויצירה המותאמת לגיל ולמאפייני הלומדים.
אנו עושים מאמץ רב לשקף את רוח התקופה ולהתעדכן 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.
בנוסף ,המרכז העירוני למצוינות ,הינו מעשיר ,חברתי ועוטף ,המקנה כלים ומיומנויות לעתיד,
מכשיר את הלומדים לקראת חיים בסביבה מורכבת ,אי ודאית ורצופת תמורות .פותח דלת
לעולמות חדשים ויוצר הזדמנות להתחברות חברתית.
בחוברת זו תמצאו את התמהיל המגוון ,שיאפשר לכם ליצוק אל שעות הפנאי שלכם ושל
ילדיכם את המיטב המעניין והמאתגר.
מאחלת לכולנו עשייה משותפת ותנופה גדולה למען הצמחת המצוינות העירונית.
זכרו ,בשבילנו מצוינות זה מקצוע.
ברכה צויליך,
מנהלת יחידת מצטיינים ומחוננים
מדעים וטכנולוגיה
מנהל החינוך  -עיריית ראשל”צ

בתאריכים אלו לא יתקיימו קורסים בשנת הפעילות תשע"ט:
חנוכה
פורים
פסח  -חוה״מ
*ערב יום השואה
*ערב יום הזיכרון
יום הזיכרון ויום העצמאות
שבועות

א'-ב'
ה'-ו'
ו'-ו'
ד'
ג'
ד'-ה'
ש'-א'

כד' בכסלו-ב' בטבת
יג'-יד' באדר ב'
יד'-כא' בניסן
כו' בניסן
ב' באייר
ב'-ג' באייר
ה'-ו' בסיון

2-10.12.18
21-22.3.19
19-26.4.19
1.5.19
7.5.19
7-8.5.19
8-9.06.19

* כל הקורסים והפעילויות יסתיימו בשעה 19:00
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קורסים לילדי גן חובה
מעבדתה  -יסודות הרובוטיקה ובניה יצירתית
קורס רב תחומי חווייתי המיועד לילדים סקרנים ויצירתיים ,שאוהבים לדמיין  ,ליצור ולבנות
דגמים מוחשיים ומרתקים שאותם ייקחו הילדים הביתה .הקורס מהווה בסיס לעולם
הרובוטיקה  -מתייחס לתחומי ידע מעולם ההנדסה :גיאומטריה של המרחב ,עקרונות
פיזיקליים בסיסיים ומבוא לחשמל.
בכל מפגש ניצור ,נשחק ונלמד באופן חוויתי בליווי סיפורים ומצגות אינטראקטיביות ,תוך
הנחיה והכוונה מקצועית .תהליך הלמידה משלב העצמה אישית עם למידת תכנים המהווים
בסיס לבית הספר ושם דגש על התפתחותו של כל ילד ,לצד דגשים חברתיים ובינאישיים
של עבודת צוות ושיתוף פעולה.
מטרות הקורס:
• הקניית ידע בהנדסת המרחב וטיפוח המוטוריקה העדינה המהווה בסיס לכיתה א׳.
• טיפוח היכולת לבניה עצמאית ללא הוראות הרכבה ובכך לפתח הדמיון והיצירתיות.
• פיתוח יכולת לגמישות מחשבתית והיכולת לביטוי אישי.
ימים ושעות הקורס:
יום א' בבית הספר פרס נובל בשעה  16:00-17:00או  17:05-18:05או 18:10-19:10
יום ב' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:00-17:00או  17:05-18:05או 18:10-19:10
יום ג' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:00-17:00או  17:05-18:05או 18:10-19:10
יום ה' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:15-17:15או  17:15-18:15או 18:15-19:15
עלות שנתית של הקורס ₪ 298 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין ערכה חלקים ורכיבים אישית.

6

סדנת עיצוב לקטנטנים
קורס חוויתי המהווה בסיס לתחום העיצוב המופלא.
בקורס ייחשפו הילדים לשפת העיצוב וילמדו להביע את קולם הייחודי בצורה ויזואלית
ומוחשית בעזרת צבעים ,צורות ,חומרים וטכניקות שונות.
במהלך הקורס ניחשף לתחומי העיצוב השונים:
אנימציה ( ,)STOP MATIONתקשורת חזותית (צבעים גוונים וצורות) ,ואומנות בעולם
התעשיה  -דרכם נהנה מפעילויות חווייתיות ומעשירות ונתנסה בטכניקות מגוונות.
בכל מפגש נעסוק במושג חדש :קומפוזיציה ,תורת הצבע ,ארגונומיה ועוד ..נמחיש אותו
במשחקים חברתיים מהנים וניישם את מה שלמדנו ביצירה אישית.
מטרות הקורס:
• הקניית ידע והיכרות עם מושגים בתחום העיצוב והאמנות.
• פיתוח דמיון ,יצירתיות ודעה אישית משוחררת וכנה.
• פיתוח יכולת לביטוי עצמי בצורה חופשית ותקשורתית.
ימים ושעות:
יום ג' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה .17:05-18:05
עלות שנתית של הקורס ₪ 200 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין חומרים.

״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 .נכיר יצירות
אומנות בנושאים הנלמדים ואף חוויה מוזיקלית .הקורס כולל תצפיות מבעד לטלסקופים,
ניסוים ובניית מודלים.
מטרות הקורס:
• להקנות לילדים ידע בסיסי בתחום האסטרונומיה :כדור הארץ ,הירח ,מערכת השמש,
כוכבים.
• 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.
ימים ושעות:
יום א' בבית ספר פרס נובל בשעה  16:00-17:00או 17:05-18:05
יום ג' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:00-17:00או 17:05-18:05
עלות שנתית של הקורס ₪ 200 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
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קורסים לילדי א׳-ב׳
טקטיקס קידס  -מבוא לרובוטיקה וחשיבה לוגית
בקורס זה נניח את היסודות לעולם הרובוטיקה והחשיבה היצירתית ,תוך התנסות ובניה
עצמאית מקורית .בכל מפגש נבנה ונשחק בחלקי בניה ייחודיים משולבים חיישנים ,מנועים
ורכיבים  -באמצעותן ,נלמד ליצור אינספור דגמים פיזיקאליים ומעגלים אלקטרוניים ,בהם
נשתמש להמצאת מכשירים ורובוטים שונים כיד הדמיון.
הדגמים האישיים שיבנו ,מבוססים על דמיונם והבנתם של התלמידים ,מבלי להסתמך על
הוראות בניה .בשימת על פיתוח החשיבה המקורית של כל תלמיד לצד העצמה אישית
והיכולת לפתרון בעיות והתמודדות עם אתגרים טכניים.
מטרות הקורס:
• עידוד יחס חקרני לתחום הרובוטיקה והקניית ידע בסיסי מעולם המכניקה והאלקטרוניקה.
• פיתוח היכולת לחשיבה לוגית לצד יוזמה אישית .להעיז ,לדמיין ולבנות ללא הוראות בניה.
להעיז לדמיין ולבנות ללא הוראות בניה.
• טיפוח היכולת לגמישות מחשבתית ופתרון בעיות תוך התמודדות עם אתגרים באופן
יצירתי.
ימים ושעות:
יום א' בבית ספר פרס נובל בשעה  16:00-17:00או  17:05-18:05או 18:10-19:10
יום ב' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:00-17:00או  17:05-18:05או 18:10-19:10
יום ג' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:00-17:00או  17:05-18:05או 18:10-19:10
יום ה' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:00-17:00או  17:05-18:05או 18:10-19:10
עלות שנתית של הקורס ₪ 298 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין ערכה חלקים ורכיבים
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טקטיקס קידס למתקדמים :רובוטיקה ומבוא לתכנות
*** מיועד לתלמידים ממשיכים מקורס טקטיקס קידס בשנה שעברה העולים
לכיתה ב' בלבד.
בקורס נלמד כיצד להשתמש בעקרונות הבניה שלמדנו בשנה שעברה בכדי לבנות דגמים
ממונעים עם חיישנים ,המגיבים באופן עצמאי לסביבתנו .נכיר את המעבד (המוח של
הרובוט) ,ניחשף בהדרגה לעולם התכנות ונלמד כיצד לפתח חשיבה לוגית תכנותית -
באמצעות משחקים ואתגרים שונים .נתמודד עם הסוגיות :כיצד ״יידע״ הרובוט שלנו לעצור
באופן עצמאי (ללא התערבות אדם) בקצה השולחן מבלי ליפול? כיצד נבנה מערכת השקיה
אוטומטית? או רובוט כדורגלן? ועוד דגמים שונים ומגוונים פרי דמיונם של התלמידים.
מטרות הקורס:
• יישום העקרונות המכאניים שלמדנו בשנה שעברה על רובוטים אוטונומיים ותכנותם
באופן יעיל.
• הקניית כלים בסיסיים בשלבי תכנות ראשוניים והתנסות מוחשית עם בקר וחיישנים.
• המשך פיתוח היכולת לחשיבה עצמאית ומקורית לצד היוזמה האישית ליצור ולתכנת
דגמים ייחודיים אישיים.
• טיפוח היכולת לגמישות מחשבתית ופתרון בעיות תוך התמודדות עם אתגרים באופן
יצירתי.
ימים ושעות:
יום א' בבית הספר פרס נובל בשעה 16:00-17:00
יום ב' בבית הספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 17:05-18:05
יום ג' בבית הספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 18:10-19:10
עלות שנתית של הקורס ₪ 298 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין ערכה חלקים ורכיבים
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קורסים לילדי א׳-ב׳
סדנת עיצוב ואומנות
קורס חוויתי המהווה בסיס לתחום העיצוב המופלא.
בקורס ייחשפו הילדים לשפת העיצוב וילמדו להביע את קולם הייחודי בצורה ויזואלית
ומוחשית בעזרת צבעים ,צורות ,חומרים וטכניקות שונות.
במהלך הקורס נכיר את תחומי העיצוב השונים :תקשורת חזותית ,עיצוב מוצר ,אדריכלות
ואנימציה ,דרכם נהנה מפעילויות חוויתיות ומעשירות ונתנסה בטכניקות מגוונות.
בכל מפגש נעסוק במושג חדש :קומפוזיציה ,תורת הצבע ,ארגונומיה ועוד ..נמחיש אותו
במשחקים חברתיים מהנים וניישם את מה שלמדנו ביצירה אישית.
מטרות הקורס:
• הקניית ידע והיכרות עם מושגים בתחום העיצוב והאמנות.
• פיתוח דמיון ,יצירתיות ודעה אישית משוחררת וכנה.
• פיתוח יכולת לביטוי עצמי בצורה חופשית ותקשורתית.
ימים ושעות:
יום ג' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:00-17:00או 18:10-19:10
עלות שנתית של הקורס ₪ 200 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
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אסטרונומיה ומדעי כדור הארץ
קורס בינתחומי מרתק המשלב לימודי אסטרונומיה ,גאולוגיה ומדעים פלנטריים .בקורס
נחשף למיתולוגיה של עמי העולם ,נכיר יצירות אמנות הקשורות לנושאים הנלמדים ואף
חוויות מוזיקלית .איפה יש הרי געש וגייזרים במערכת השמש? למה יש מכתשים על הירח,
אך כמעט ואין על כדור הארץ? איפה הסופה הגדולה ביותר במערכת השמש? האם יש חיים
מחוץ לכדור הארץ? הקורס כולל תצפיות מבעד לטלסקופים ,ניסוים ובניית מודלים.
מטרות הקורס:
• להרחיב ולהעמיק את הידע בתחומים סמוכים לאסטרונומיה :חקר מערכת השמש ,מדעים
פלנטריים ,גיאולוגיה ,מדעי האטמוספירה.
• 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.
ימים ושעות:
יום א' בבית פרס נובל בשעה 18:10-19:10
יום ה' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 16:00-17:00
עלות שנתית של הקורס ₪ 200 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
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קורסים לילדי כיתות ב׳-ג׳
אסטרונומים צעירים  :מערכת השמש
** הקורס מיועד לתלמידי כיתות ג' ולתלמידים הממשיכים את קורס
האסטרונומינה משנה שעברה ועולים לכיתות ב'.
קורס רב תחומי העוסק בשאלות כיצד ייראו הבסיסים הראשונים שלנו על מאדים? איך יום
יכול להיות ארוך יותר משנה? מתי הליקוי הבא שייראה מישראל? למה אורנוס מתגלגל
על הבטן? ועוד שאלות מוזרות שננסה לקבל עליהן תשובות בקורס המרתק שלוקח אותנו
לסיור ברחבי מערכת השמש שלנו .הקורס כולל תצפיות מבעד טלסקופים ,ניסוים ובניית
מודלים.
מטרות הקורס:
• להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום האסטרונומיה ,לתרום להבנת יחסי הגומלין בין כדור
הארץ לשאר הגופים במערכת השמש.
• לפתח את הדמיון של הילדים והבנת הקשר בין מדע לבין תרבות ,המיתולוגיה והאומנות
בהקשר לנושאים הנלמדים.
• להמחיש את הנושאים הנלמדים ולפתח יצירתיות ,מוטוריקה עדינה ויכולת עבודה
עצמאית וקבוצתית.
ימים ושעות:
יום ה' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 17:05-18:05
עלות שנתית של הקורס ₪ 200 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
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קורס לילדי כיתות ד׳
אסטרונומים ממשיכים :תגליות אסטרונומיות
בקורס נסקור את הדרך הארוכה של תולדות האסטרונומיה ,נעשה ניסויים ונבנה מכשירים
תצפיתיים ואופטיים פעילים מתקופות שונות :פלניספרות ,שעוני כוכבים ,פריסקופים ,ואף
נשגר טילים.
בנוסף נדון בתפיסות הקדומות ביותר על הארץ השטוחה ועד הטיסות לחלל ,מהטלסקופים
הראשונים של גלילאו גליליי ועד טלסקופ החלל ע"ש האבל
מטרות הקורס:
• להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום האסטרונומיה ,האופטיקה והתפתחות המדע ,להקנות
לילדים הבנה של היכולות האנושיות בשלבי התפתחות שונים ,כולל היום.
• להמחיש את הנושאים הנלמדים ולפתח יצירתיות ,מוטוריקה עדינה ויכולת עבודה
עצמאית וקבוצתית.
ימים ושעות:
יום ה' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 18:10-19:10
עלות שנתית של הקורס ₪ 200 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
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קורס לילדי כיתות ג׳-ד׳
טקטיקס ג'וניור  -רובוטיקה ומבוא לתכנות
בקורס נלמד לבנות ולהמציא רובוטים אוטונומיים ונעשה צעדים ראשונים בתכנות,
אוטומציה ובניית מערכות טכנולוגיות מבוססות חישה ובקרה.
בכל מפגש נתנסה במשימות מגוונות אותן נפתור באמצעות רובוטים שיתכננו ,יפתחו ויבנו
התלמידים ,ללא הוראות בניה ,אך ורק על פי דמיונם והבנתם .בשימת דגש לביטוי הרעיונות
ולחשיבה היצירתית של התלמידים ,עם הנחייה והכוונה מקצועית.
תכני הקורס מועברים באופן חווייתי ומעשי "דרך הידיים" ,באמצעות משימות הנדסיות
בדרגת קושי עולה תוך רכישת מיומנויות של פתרון בעיות טכניות מורכבות ועבודה על
פרוייקט סוף שנה אישי.
מטרות הקורס:
• עידוד יחס חקרני לתחום הרובוטיקה והתכנות והקניית ידע בסיסי מעולם המכניקה
והתכנות.
• פיתוח היכולת לחשיבה עצמאית ומקורית לצד יוזמה אישית ליצור ולבנות רובוטים
ייחודיים.
• טיפוח היכולת לגמישות מחשבתית ופתרון בעיות תוך התמודדות עם אתגרים באופן
יצירתי.
• טיפוח היכולת לעבודה על פרויקט טכנולוגי והצגתו מול קהל.
ימים ושעות:
יום א' בבית ספר פרס נובל בשעה  17:05-18:05או .18:10-19:10
יום ב' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:00-17:00או .18:10-19:10
יום ג' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:00-17:00או .17:05-18:05
עלות שנתית של הקורס ₪ 298 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין ערכה חלקים ורכיבים
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מבוא לעיצוב בתלת מימד
בקורס נכיר את עולם התלת מימד ,נלמד לעבוד בתוכנה תלת מימדית בה ניתן "לצייר" את
הרעיונות היצירתיים ולקבל אותם כמודלים מוכנים וצבעוניים ממדפסת תלת מימד.
תכני הקורס מועברים באופן חווייתי  ,באמצעות משימות מאתגרות וחברתיות בדרגת קושי
עולה תוך רכישת מיומנויות בתוכנת התלת מימד ,מעבודה אישית מול המחשבים לעבודה
קבוצתית ,ובסופה אתגר קבוצתי ליצירת מוצר חדש ויצירתי ,עם הנחייה והכוונה מקצועית.
מטרות הקורס:
*פיתוח היכולת לחשיבה בקורתית.
* פיתוח מיומנויות של יכולת הביטוי ,תקשורת בין-אישית ,עבודת צוות.
* עידוד חשיבה עצמאית ויצירתית בשלבי ה"שיכלולים וההמצאות" -פיתוח מוצר.
ימים ושעות:
יום ב' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 16:00-17:00/18:10-19:10
יום ג' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 17:05-18:05
עלות שנתית של הקורס ₪ 300 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
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קורסים לילדי כיתות ה׳-ז׳
טקטיקס  – PROרובוטיקה ויזמות
**הקורס מיועד לתלמידים ממשיכים משנה שעברה מקורס טקטיקס ג'וניור
ולתלמידי כיתות ה׳-ו׳ חדשים.
השילוב בין יזמות לטכנולוגיה הופך להיות נדרש וטבעי אל מול הדרישות המורכבות של
המאה ה .21-לכן חשוב להקנות לתלמידים את היכולת להוציא מהכוח אל הפועל את
השילוב שבין ידע טכנולוגי לבין הלך החשיבה היזמי.
במהלך הקורס נלמד ונתנסה בתכנות בקרים ,מכניקה ותכנון מעגלים חשמליים ונרכוש
מיומנויות טכניות ,של הלחמה ובנייה .ניצור רובוטים אוטונומיים ומערכות טכנולוגיות
מורכבות ,העונות על צרכים שונים.
תהליך הבניה של הרובוטים מתבצע "דרך הידיים" תוך שימוש בכלי עבודה מקצועיים
וברכיבים אלקטרוניקה מגוונים.
בחצי השני של הקורס יחשפו התלמידים למגוון בתי עסק אשר יציגו צורך או אתגר טכני
מחיי היום יום שלהם בעסק ,אותם ינסו התלמידים במהלך השנה לפתור.
בסוף השנה יציגו התלמידים את היוזמה הטכנולוגית והרובוט שבנו ותינתן להם הזדמנות
להציגו בפני משקיע.
מטרות הקורס:
• פיתוח היכולת לחשיבה עצמאית ומקורית לצד יוזמה אישית ליצור ולבנות רובוטים
ייחודיים.
• חיבור "לשטח" דרך הכרת בתי עסק שונים ,צרכיהם ויצירת פתרונות יעילים וחדשניים.
• הקניית יכולות טכניות  -תכנות ,תכנון והנדסה ,חשמל ואלקטרוניקה ופיתוח מוצר.
•טיפוח היכולת לעבודה על פרויקט טכנולוגי והצגתו מול קהל.
ימים ושעות:
יום ב' בבית ספר פרס נובל בשעה .17:15-18:30
יום ב' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה  16:00-17:15או .17:30-18:45
עלות שנתית של הקורס ₪ 298 + ₪ 2,350 :תשלום חד-פעמי בגין ערכת חלקים ורכיבים לבניה.
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אסטרונומיה יישומית :הכלים של אסטרונומים
קורס בו נעסוק בשאלה "איך?" איך יודעים מה השעה? איך מודדים מרחקים לגלקסיות
רחוקות? איך יודעים ממה כוכבים מורכבים? כל תשובה לשאלה כזאת תהיה בניית מודל או
מכשיר ,או ניסוי שיעזור לנו להבין את הנושא הנלמד .הקורס כולל גם תצפיות 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.
ימים ושעות:
יום ג' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 18:15-19:45
עלות שנתית של הקורס ₪ 200 + ₪ 2,400 :תשלום חד-פעמי בגין חומרים.

חשיבה עיצובית בתלת מימד
בקורס נחקור את עולם התלת מימד ,נתקדם עם כלי התוכנה ליצירת מודלים מאתגרים,
הניתנים לחיבור והתממשקות באופנים שונים .נלמד לתכנן ,לחשב ,למדוד ,ולהתאים את
המודלים שלנו לחיבור לחלקים קיימים.
תכני הקורס מועברים באופן חווייתי  ,באמצעות משימות מאתגרות וחברתיות בדרגת
קושי עולה תוך רכישת מיומנויות בתוכנת התלת ממד ,מעבודה אישית מול המחשבים
לעבודה קבוצתית ,ובסופה אתגר קבוצתי ליצירת מוצר חדש ויצירתי כמובן ,עם הנחייה
והכוונה מקצועית.
מטרות הקורס:
• טיפוח חשיבה עצמאית ,בקורתית לצד היכולת לעצב ולמדל.
• פיתוח מיומנויות של תקשורת בין-אישית ,עבודת צוות.
• עידוד חשיבה עצמאית-יצירתית בשלבי ה"שכלולים וההמצאות" -פיתוח מוצר.
ימים ושעות:
יום ב' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 17:05-18:05
יום ג' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 16:00-17:00/18:10-19:10
עלות שנתית של הקורס ₪ 300 + ₪ 1,900 :תשלום חד-פעמי בגין חומרים.
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קורסים לילדי כיתות ו׳-ח׳
טקטיקס מאסטר  -רובוטיקה ותכנות בקרים
בואו להשיג דריסת רגל בעולם המייקרים!
בקורס זה נלמד לוגיקה ,אלגוריתמיקה ,אלקטרוניקה ,מכניקה ותכנות בקרים כדי לייצר
רובוטים והמצאות טכנולוגיות כיד הדמיון.
במהלך הקורס ייחשפו התלמידים לצרכים ובקשות של בתי עסק שונים על מנת להמציא
ולייצר רובוטים העונים על דרישות בתי העסק ולהתמודד במכרזים פנימיים על הזכות
למכירותו.
אז אם אתם חולמים לפתוח סטארט-אפ ,להיחשף לעולם היזמות והטכנולוגיה או שפשוט
רציתם לבנות רובוט שידליק את הדוד לפני שאתם חוזרים הביתה  -זה המקום בשבילכם!
ימים ושעות:
יום ה' בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 16:00-17:15
עלות שנתית של הקורס ₪ 380 + ₪ 2,350 :תשלום חד-פעמי בגין ערכת חלקים ורכיבים לבניה.

פיתוח אפליקציות לאנדרואיד
*הקורס מיועד לתלמידי כיתות ו' ומעלה ,מותנה במעבר מבחן רמה באנגלית.
מהפכת הסמארטפונים בעיצומה .קורס פיתוח אפלקיציות הוא קורס מעשי המלווה גם
בהסברים תאורטיים על עולם התוכנה המרתק .בקורס נפתח מגוון מאוד גדול של אפליקציות
מסוגים שונים .הפיתוח יעשה בסביבה מתקדמת לפיתוח ובדיקות אפליקציה למכשירים
מבוססי אנדרואיד .המתאימה לילדים והיא בשפה האנגלית ,אולם חומרי הלימוד בעברית.
הלימוד יכלול עקרונות תכנות ,בסיסי נתונים ושימוש בחיישנים של הסמארטפון כגון:
זיהוי קול ,מסך מגע ,מד תאוצה ,GPS ,מצלמה ,קישור לאינטרנט ,אנשי קשר .האפליקציות
שיפתחו הילדים יהיו מעניינות ,מהנות והכי חשוב "ילכו" איתם הביתה .אז אל תשכחו להביא
את האנדרואיד האישי שלכם.
ימים ושעות:
ימי חמישי בבית ספר למחוננים ע"ש רון ורדי בשעה 17:30-18:45
עלות שנתית של הקורס 200 + ₪ 2,350 :ש"ח תשלום חד-פעמי בגין רשיונות תוכנה ופתיחת חשבון.
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תקנון רישום

המרכז העירוני למצויינות תשע״ט 2018-19
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שנת הפעילות תחל ביום ראשון  14.10.2018ותסתיים בתום  30מפגשי פעילות  +כנס ביום ,מתחילת
יום הפעילות.
מחירי הקורסים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים המפורטים בחוברת הקורסים .מובהר בזאת
כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
ניתן לשלם תשלומים דחויים חודשיים אשר לא יעלו על מספר חודשי הפעילות ,עבור כל תקופת
ההשתתפות ללא ריבית ,באמצעות המצאות אישיות בלבד/כרטיסי אשראי.
הנחות למספר קורסים במשפחה 10% :על הקורס השני .במקרה של רישום לשני קורסים במשפחה
ויותר באותו מעמד /יום ,תינתן הנחה לקורס הזול מבניהם.
*לשני קורסים במשפחה ויותר בהפרשי זמנים ו/או במוקדים שונים ,תינתן הנחה לקורס האחרון.
*למשפחה שכולה  15%הנחה על הקורס הראשון.
*ועדת הנחות  -תינתן להורה הזכות להגיש בקשה לוועדת הנחות .הועדה תדון בבקשה לאחר הצגת
כל המסמכים הנדרשים .הנחיות ניתן לקבל במזכירות המרכז העירוני למצוינות.
דמי הרשמה לקורס/ים למשפחה  -בסך  ,₪ 30לא יוחזרו במקרה של ביטול.
פתיחת קורס מותנית במס' מינימום של נרשמים ,מאידך ,הזכות לחברה העירונית לסגור קורס מפאת
מיעוט משתתפים.
במקרה של סגירת קורס ע"י החברה מכל סיבה שהיא ,יוחזרו למשתתף דמי השתתפות היחסיים
שנותרו להמשך הקורס ,עד סוף שנת הפעילות.
החברה העירונית רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבויות
הכספיות לחברה העירונית .המשתתף יחויב לשלם את חובותיו לחברה העירונית עד תום תקופת
ההשתתפות.
מנהל/ת המרכז העירוני למצוינות רשאי/ת לשנות את זמני פעילות הקורסים ומיקומם עפ"י צרכי
המרכז.
ביטול השתתפות בקורס :אם הילד/ה מעוניין/ת להפסיק השתתפות/ה בקורס ,חלה חובה על ההורים
למלא בכתב הוראת ביטול במזכירות המרכז העירוני למצוינות.
*ניתן לבטל קורס עד סוף חודש פברואר ,או חודשיים מיום ההרשמה .ביטול קורס במזכירות המרכז
יעשה עד ה 28 -בחודש.
*חובת התשלום של דמי ההשתתפות בקורס תחול על ההורים במלואה עבור החודש בו תימסר
ההודעה על הפסקת ההשתתפות בקורס .מאידך ,ניתן לעבור מקורס לקורס ,מותנה באישור המנהלה
ובמילוי 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 אישור 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.
שיעור ניסיון ,על בסיס מקום פנוי ,לתלמידים חדשים בלבד .התשלום ייכלל בעת ההרשמה במסגרת
הפעילות השוטפת.
פעילות בקורס שבוטלה בשל היעדרות מדריך תתקיים במועד חלופי ,עליו תפורסם הודעה מוקדמת
במרכז העירוני למצוינות.
מחירי הקורסים כוללים הדרכה בלבד .במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור ציוד וחומרים
עפ"י צרכי הקורס.
הורים המאחרים בהגעה למרכז ,לאסוף את ילדם בשעת סיום הקורס ,חייבים להודיע על כך למזכירות
המרכז העירוני למצוינות .אי הודעה אינה מחייבת את הנהלת המרכז בשמירה על הילד.
במעמד ביצוע התשלום ,נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של הנרשם לקורס .ברישום טלפוני:
חובה להחזיר למזכירות המרכז טופס הצהרת בריאות חתום (ע"י הורה ברישום הילד/ה) המאשר כי
אין מניעה רפואית ,גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בקורסים.
הנהלת המרכז ו/או מדריכי הקורסים אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
הנני לאשר קבלת עדכונים על פעילויות המרכז העירוני למצוינות ראשל"צ ,באמצעות אימייל S.M.S/
ידוע לי כי באפשרותי להודיע למזכירות המרכז בכל עת על סירובי לקבל דבר פרסומת מכל סוג.
הנני לאשר צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות המרכז העירוני למצוינות ,יתכן כי
הצילומים ישמשו לצורך פרסומי המרכז העירוני למצוינות והחברה העירונית.
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הסימפונית
הישראלית
30
ראשון לציון

עונה 2019-2018

להיות מצוין,
זה להכיר עולמות חדשים
הצטרפו לסדרת הקונצרטים לילדים  -קונצ׳רטינו,
הפותחת השנה צוהר רחב במיוחד להיכרות והבנת העולם המוסיקלי ויסודותיו

קונצ׳רטינו

הסדרה הצעירה

ההטבה שמורה רק לנרשמי התוכניות
במרכז העירוני למצוינות:

 ₪ 280במקום  ₪ 350למנוי יחיד

03-9484840

*ההטבה בכפוף לרישומי המרכז העירוני למצוינות
*ניתן לממש עד  3מנויים לכל נרשם * ט.ל.ח

למידע נוסף והרשמה :נשמח לסייע לכם
בימים א‘-ה‘ בשעות 8:30-16:30
טל 03-6837723 .נייד054-3548222 .
כתובת :אבי האסירים  ,2ראשל“צ

מיילexcellence.rishon@gmail.com :
אתרwww.excellencerishon.info :

עיצוב גרפי :פרסום דאלי

