
מרכז עירוני למצויינות
תשע“ז 2016/17

החברה העירונית ראשל"צ 
לתרבות, ספורט ונופש מינהל חינוך היחידה לטיפוח

ביה״ס למחונניםמחוננים ומצטיינים
ע״ש רון ורדי

בית ספר ״שקמה״
ראשון לציון



23

"לפתע הבנתי שהאפונה הכחולה והקטנה שאני רואה הוא כדור 

את  הסתרתי  יד  ובהינף  עין  עצמתי  אגודלי,  את  הרמתי  הארץ. 

כדור הארץ.  לא הרגשתי כמו ענק. הרגשתי מאוד קטן".

ניל ארמסטרונג, האסטרונאוט האמריקאי, האדם הראשון שדרך 

קטנים.  בצעדים  מתחילים  גדולים  שהישגים  הוכיח  הירח,  על 

שמפעילה  במרכז  כאן,  מתחיל  המצוינות  אל  שלכם  המסע  גם 

למענכם החברה העירונית בשיתוף מנהל החינוך. מסע שתלוי 

אך ורק בכם, בעוצמת הרצון שלכם ובמידת ההשקעה. 

פיתוחה  על  הרף  ללא  שוקדים  לציון,  ראשון  בעיריית  אנו, 

הבלתי  ובחינוך  החינוך  במערכת  המצוינות  של  והטמעתה 

הפוטנציאל  מיצוי  תהליך  את  רואים  אנו  עינינו  לנגד  פורמלי. 

הגלום בכל תלמיד. 

מאתגרות,  משימות  דרך  עובר  בסקרנות,  שמתחיל  תהליך 

מתרגש מגילויים מפתיעים ולא מסתיים אף פעם. 

מאחל  ואני  במרכז,  השנה  לכם  ממתינים  קורסים  של  שפע 

המוטיבציה  מלוא  את  תגייסו  רב,  עניין  בהם  שתמצאו  לכם 

והיצירתיות, תחתרו לשיפור מתמיד ולהגשמה עצמית ותאמצו 

את המצוינות כדרך חיים. אנו ניצבים לצדכם, כי אתם עתידה של 

העיר וכוח הידע והיצירה שיוביל את המדינה.

אני מאחל לכם מסע מרתק, למידה מהנה והצלחה רבה.

 

תלמידים יקרים,

שלכם, 
דב צור, 

ראש העירייה

העשרה איכותית וטיפוח מיומנויות חשיבה ולמידה גבוהות, בקרב תלמידים 
מצטיינים מגיל גן ועד כיתה ז' שאותרו על ידי מורות וגננות.

ליצר  במטרה  תחומיים,  ורב  מגוונים  קורסים  מפעיל  המצוינות  מרכז 
בעלי  תלמידים  שנים  שבע  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 
חברה,  המדע,  בתחומי  ישראל  מדינת  את  יובילו  שתלמידיו  תפיסה  מתוך 

התרבות והכלכלה בשנים הבאות.

החזון שלנו

מרכז עירוני 
למצויינות
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תלמידים והורים יקרים,

שלכם,
אלי פולק, 

מנכ״ל חברה עירונית

למצוינות,  העירוני  מרכז  של  החדשה  הלימודים  שנת  בפרוס 

אני מזמינה את תלמידי העיר מגיל גן חובה עד כתה ז‘ להצטרף 

כגון  מגוונים  עניין  בתחומי  המרכז,  של  הייחודית  לפעילות 

להתעדכן  רב  מאמץ  עושים  אנו  ואומנות.  מדעים  טכנולוגיה, 

לגוון  הצעותיכם,  לבקשותיכם,  קשובים  להיות  ברצונותיכם, 

ולרענן את היצע הקורסים והפעילויות לילדים ולבני הנוער.

הפעילות המוצעת משקפת את רצון המשתתפים ולקחים משנות 

פעילות קודמות, באופן שיאפשר לילדי העיר התפתחות אישית 

הלומדים  התלמידים  תחומים.  של  רחבה  ביריעה  וקבוצתית 

אצלנו הם כולם בעלי פוטנציאל מצוינות גבוה אולם לשם מימוש 

פוטנציאל זה יש להוביל את התלמידים במסגרת הפועלת בדרך 

לגיל  המותאמת  חוויה  של  בדרך  מצוינות  מכוונת  פדגוגיה  של 

מאחלת  מקצוע.  זה  מצוינות  בשבילנו  כי  הלומדים.  ולמאפייני 

לכולנו עשייה משותפת ותנופה גדולה למען הצמחת המצוינות 

העירונית.

תלמידים יקרים,

ברכה צויליך,
מנהלת יחידת מצטיינים ומחוננים

מנהל החינוך - עיריית ראשל”צ

בתאריכים אלו לא יתקיימו חוגים בשנת הפעילות תשע"ז :

2-4.10.16 כ"ט באלול, א'-ב' בתשרי  א'-ג'  ראש השנה        
 11-12.10.16 ט'-י' בתשרי    ג'-ד'  כיפור             
16-17.10.16 יד'-טו' בתשרי   א'-ב'  סוכות            
18-24.10.16 ט"ז-כ"ב    ג'-ב'   חול המועד סוכות   
23-24.10.16 כא'-כב' בתשרי   א'-ב'       שמחת תורה      

12.3.17 יד' באדר    א'  פורים            
10-17.4.17 יד'-כא' בניסן   ב'-ב'        פסח-חוה"מ       

23.4.17 כז' בניסן        א'           *ערב יום השואה  
30.4.17 ד' באייר        א'           *ערב יום הזיכרון  

1-2.5.17 ה'-ו' באייר       ב'-ג'       יום הזיכרון ויום העצמאות 
30-31.5.17 ה'-ו' בסיוון            ג'-ד'       שבועות   

מצוינות היא חלק מדרך חיים ומהשקפת עולם. היא לא מתבטאת 

רק בציון מרשים בודד, בהישג חד פעמי או ברגע אחד של הצלחה. 

מצוינות אמיתית היא זו שהופכת לחלק מאורח החיים ומהערכים 

של כולנו. אורח חיים שיש בו לימוד בלתי פוסק, יצירתיות שאין 

לה סוף והתפתחות אישית, קבוצתית ועירונית. 

ב'מרכז המצוינות' של עיריית ראשון לציון ומנהל החינוך בשיתוף 

אתכם  ומזמינים  השמרים  על  שוקטים  לא  העירונית  החברה 

הטכנולוגיה,  שבילי  בין  אתגרים  של  למסע  השנה  גם  להצטרף 

לגלות אפיקים חדשים של תחומי המדע, לטייל בין עולמות של 

ובעיקר  להתמודד  להתחדש,  הזמן,  כל  להשתפר  וצבע,  אמנות 

ליהנות.

תהליך  ביד,  יד  אתכם,  יחד  יעברו  המצוינות  מרכז  ומדריכי  מורי 

מרתק, אמיתי ומלוטש, שיש בו חדשנות, דמיון ואינספור גילויים 

חדשים. תהליך שהופך את הרצוי למצוי ואת המצוי למצוין. 

אני מאחל לכם שנת לימודים גדושה ומהנה.
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קורסים לילדי גן חובה

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

ואף חוויה מוזיקלית.
מטרות הקורס:

וכוכבים  השמש  מערכת  הירח,  הארץ,  כדור  האסטרונומיה:  בתחום  בסיסי  ידע  הקניית   •
באופן תקשובי וטכנולוגי.

• פיתוח הדמיון הילדים והבנת הקשר בין מדע לבין תרבות, תוך הכרת עולם המיתולוגיה, 
אומנות, מוזיקה קלאסית ושירים הקשורים לנושאים הנלמדים.

• המחשת הנושאים הנלמדים ופיתוח יצירתיות.
• פיתוח המוטוריקה העדינה ויכולת עבודה עצמאית.

אלה רץ – בעלת ניסיון של 6 שנים במצפה הכוכבים בגבעתיים, פעילה באגודה הישראלית 
לאסטרונומיה ומדריכה בתצפיות שטח ומיתולוגיה של קבוצות הכוכבים. בעלת תואר שני 

בלימודי מידע ובוגרת הקורס "צפונות היקום" של האוניברסיטה הפתוחה.
יום ראשון במרכז רון ורדי בשעה 17:15-18:15

עלות הקורס: 2,000 ש"ח + 100 ש"ח חד פעמי עבור חומרים

  קורס מעבדתה
ויצירתיים, שאוהבים לדמיין ולבנות בקבוצות  גן חובה סקרנים  קורס שנתי המיועד לילדי 
פעילות קטנות. הקורס מתייחס לנושאים שונים בתחומי ידע כללי, כל 4 מפגשים מוקדשים 

לנושאי הקורס בתחומי הנדסה, פיזיקה ומתמטיקה.
הלמידה הינה חווייתית ומורכבת מבניית דגמים וחלקים ייחודיים הקשורים לנושא הנלמד. 
הקורס משלב העצמה אישית עם למידת תכנים, שם דגש על התפתחותו של כל ילד, לצד 

דגשים חברתיים ובינאישיים של עבודת צוות ושיתוף פעולה.
מטרות הקורס:

• פיתוח התפיסה המרחבית ויכולות ארגון מרחבי, ויזואלי, תכנון והערכה.
• טיפוח הדמיון והיצירתיות לצד יוזמה אישית. 

• יכולת קבלת החלטות ופתרון בעיות לצד עבודה עצמאית.
• פיתוח מוטוריקה עדינה.

• ביסוס תחושת הצלחה וערך עצמי.
• התמודדות עם אתגרים ומשימות. 

ימים ראשון / שני / שלישי במרכז רון ורדי או ביום חמישי בבי"ס שקמה 
בשעה 16:30-17:30 או בשעה 17:45-18:45

עלות הקורס: 2,000 ש"ח
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קורסים לילדי א׳-ב׳

  טקטיקידס – מבוא ליזמות טכנולוגית
המגניבים  הרעיונות  את   אתנו  וליצור  להמציא  לדמיין,  אתכם  מזמינים  אנו  בקורס 
ביסוסם  שמסתובבים לכם בראש. בקורס תוכלו להוציא לפועל את הרעיונות האלה, תוך 
על עקרונות מדעיים וטכנולוגיים - משלב ההגייה והתכנון, ועד לפיתוח ובנייה של דגמים 

ומודלים חדשים בכל מפגש! 
הוראות  ללא  גם  דמיונכם,  פרי  המצאות  ולממש  להצליח  מסוגלים  שאתם  מאמינים  אנו 
בנייה. בעזרת ערכת ממציאים אישית לכל תלמיד והדרכה מקצועית, נלווה אתכם לחשיבה 

יצירתית תוך התנסות והצלחה שהיא כולה שלכם. 
מטרות הקורס:

• עידוד יחס חקרני לתחום המדעים והקניית ידע בסיסי מעולם הפיזיקה והטכנולוגיה.
• פיתוח היכולת להבנה לוגית ופתרון בעיות לצד היכולת לגמישות מחשבתית.

• חווית למידה עצמאית מבוססת הסקת מסקנות, חקר אישי ושאילת שאלות.
• טיפוח הדמיון והיצירתיות לצד יוזמה אישית.

• ביסוס תחושת הצלחה וערך עצמי דרך התמודדות עם אתגרים ומשימות.
ימים ראשון / שני / שלישי במרכז רון ורדי או ביום חמישי בבי"ס שקמה 

בשעה 16:30-17:30 או בשעה 17:40-18:40
עלות הקורס: 2,000 ש"ח + 300 ש"ח חד פעמי עבור ערכת ממציאים

    "אסטרונומיה ומדעי כדור הארץ"
קורס בינתחומי מרתק המשלב לימודי אסטרונומיה, גאוגרפיה וגאולוגיה. הקורס מתייחס 
ותופעות  הכוכבים  קבוצות  השמיים,  גרמי  בנושאי  העולם  עמי  של  המיתולוגיה  לנושאים: 
הלמידה  מוזיקלית.  חוויה  בשילוב  זאת  וכל  הנלמדים  בנושאים  אומנות  יצירות  שמימיות, 
לנושאים  הקשורים  מודלים  ובניית  ניסוים  לטלסקופים,  מבעד  תצפיות  באמצעות  נעשית 

הנלמדים.
מטרות הקורס:

• להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום האסטרונומיה ותחומים בנושא: גאולוגיה, גאוגרפיה, 
מדעים פלנטריים וחקר מערכת השמש. 

• פיתוח הדמיון של הילדים והבנת הקשר בין מדע לבין תרבות, תוך הכרת עולם המיתולוגיה, 
אומנות, מוזיקה קלאסית ושירים הקשורים לנושאים הנלמדים.

• המחשת הנושאים הנלמדים ופיתוח יצירתיות.
• פיתוח המוטוריקה העדינה ויכולת עבודה עצמאית.
אלה רץ – בעלת ניסיון של 6 שנים במצפה הכוכבים 

בגבעתיים, פעילה באגודה הישראלית 
לאסטרונומיה ומדריכה בתצפיות שטח ומיתולוגיה 

של קבוצות הכוכבים. בעלת תואר שני בלימודי מידע 
ובוגרת הקורס "צפונות היקום" של האוניברסיטה 

הפתוחה.
יום שני במרכז רון ורדי בשעה 18:00-19:00

* לתלמידים הממשיכים את הקורס משנה שעברה - 
יתקיים קורס מתקדמים ביום שני במרכז רון ורדי בשעה 17:00-18:00

עלות הקורס 2,000 ש"ח + 100 ש"ח חד פעמי עבור חומרים.

   ארכיאולוגיה ומלאכות קדומות

עתיקות  באתרי  מטפלים  כיצד  החפירה,  בעת  הארכיאולוג  חשיבת  אופן  על  נלמד  בקורס 
וכיצד מנתחים עצמים שנמצאו זה עתה באדמה. בנוסף, נצפה ונחוש עצמות , מטבעות, וכלי 
חרס אשר נמצאו בשנים האחרונות ופתחו בפנינו חלון חדש אל העבר. בקורס נפתח חשיבה 

מחקרית ביקורתית ונערוך הכרות עם חומרי גלם וטכניקות עתיקות.
מטרות הקורס:

• להציג את מדע הארכאולוגיה בפני התלמידים
• לפתח בתלמידים חשיבה "ארכיאולוגית" ופיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית

• להפגיש את התלמידים עם חומרי גלם וטכניקות עתיקות
• להפגיש את התלמידים עם ממצאים ארכיאולוגים 

• לפתח בתלמידים יכולות לעבודה עם חומרי גלם והתנסות חווייתית בפעילויות 
"ארכיאולוגיות"

העבר  טיפוח  חשיבות  את  בהם  ולטעת  לעבר  והערכה  כבוד  של  יחס  בתלמידים  לפתח   •
ושמירת השרידים הארכאולוגים

רון קהתי – ארכיאולוג, בעל תואר שני מהאוניברסיטה עברית. חופר, מומחה בזיהוי עצמות 
בעלי – חיים קדומים, זיהוי עתיקות ובסחר לא חוקי בעתיקות.

יום שני במרכז רון ורדי בשעה 17:30-18:30
יום שלישי במרכז רון ורדי בשעה 16:30-17:30

עלות הקורס 2,000 ש"ח + 120 ש"ח חד פעמי עבור חומרים
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קורסים לילדי כיתות ג׳-ד׳

  טקטיקס ג'וניור – יזמות מדעית טכנולוגית
בקורס אנו מזמינים אתכם לדמיין, להמציא וליצור אתנו את הרעיונות המגניבים שמסתובבים 
עקרונות  על  ביסוסם  תוך  האלה,  הרעיונות  את  לפועל  להוציא  תוכלו  בקורס  בראש.  לכם 
מודלים  דגמים,  של  ובנייה  לפיתוח  ועד  והתכנון,  ההגייה  משלב   - וטכנולוגיים  מדעיים 

ורובוטים חדשים בכל מפגש!
הוראות  ללא  גם  דמיונכם,  פרי  המצאות  ולממש  להצליח  מסוגלים  שאתם  מאמינים  אנו 
בנייה. בעזרת ערכת ממציאים אישית לכל תלמיד והדרכה מקצועית, נלווה אתכם לחשיבה 

יצירתית תוך התנסות והצלחה שהיא כולה שלכם. 
מטרות הקורס:

• עידוד יחס חקרני לתחום המדעים והרובוטיקה בקרב הילדים והקניית ידע בסיסי מעולם 
הפיזיקה והטכנולוגיה

• פיתוח היכולת להבנה לוגית של יחסי סיבה - תוצאה ופתרון בעיות
לצד  המידע  של  והפנמה  נתונים  עיבוד  ניתוח,  יכולות  הכוללת  אנליטית  חשיבה  פיתוח   •

היכולת לגמישות מחשבתית
• טיפוח הדמיון, המקוריות והיצירתיות לצד יוזמה אישית 

• ביסוס תחושת הצלחה וערך עצמי דרך התמודדות 
עם אתגרים ומשימות

ימים ראשון / שני / שלישי במרכז רון ורדי או ביום חמישי 
בבי"ס שקמה. בשעות 16:00-17:15 או 17:30-18:45

עלות הקורס 2,100 ש"ח 
+ 300 ש"ח חד פעמי עבור ערכת ממציאים

 
  המכינה לעיצוב ואדריכלות

קורס המשלב לימודים תאורטיים ועבודה מעשית במטרה לייצר תיק עבודות אישי של כל 
תחומים  לארבעה  העיצוב  עולם  את  לחלק  נהוג  כיום  השונים.  העיצוב  במקצועות  תלמיד 
מרכזיים: חלל )אדריכלות ועיצוב פנים(, עיצוב מוצר )תעשייתי(, עיצוב גראפי ואופנה. לאחר 
שנלמד על מושגים כגון צבע, מרקם, פרזנטציה ועוד, נעמיק מעט בכל תחום ונתנסה בעבודה 
מעשית וחווייתית. לקראת סוף הקורס כל תלמיד יבחר תחום המעניין אותו, וייצור פרויקט 

גמר ותיק עבודות אישי. 
מטרות הקורס: 

• התבוננות חדשה ושונה על הסובב אותנו
• פיתוח חשיבה יצירתית ומתן ביטוי גרפי לרעיונות

• התנסות בטכניקות שונות של עיצוב, עבודה ויצירה 
לירן טוכמן - אדריכלית בוגרת אוניברסיטת תל אביב, 
מלמדת אדריכלות במסגרות שונות, מדריכת מכינות 

עיצוב ובעלת ניסיון בעבודה מקצועית.
יום שני במרכז רון ורדי בשעה 17:30-18:45

עלות הקורס 2,100 ש"ח + 
50 ש"ח עלות חד פעמית לחומרים

  "אסטרונומים צעירים" 

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

מודלים. 
מטרות הקורס:

• הקניית ידע בסיסי באסטרונומיה באמצעים מתוקשבים וכלים להבנת תופעות בסיסיות: 
השמש והיתוך גרעיני, סדרי גודל ומרחקים במערכת השמש וביקום, חיים ומוות של כוכבים 

ועוד. 
• עידוד יחס חקרני לתחום המדעים, חווית למידה עצמאית מבוססת הסקת מסקנות, חקירה 

אישית ושאילת שאלות. אמצעים: בניית מודלים, ניסויים, ניתוח התצפיות.
• פיתוח דמיון הילדים והבנת הקשר בין מדע לבין תרבות. 

אלה רץ – בעלת ניסיון של 6 שנים במצפה הכוכבים בגבעתיים, פעילה באגודה הישראלית 
לאסטרונומיה ומדריכה בתצפיות שטח ומיתולוגיה של קבוצות הכוכבים. בעלת תואר שני 

בלימודי מידע ובוגרת הקורס "צפונות היקום" של האוניברסיטה הפתוחה.
יום שני במרכז רון ורדי בשעה 16:00-17:00

עלות הקורס 2,000 ש"ח + 100 ש"ח חד פעמי עבור חומרים
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קורסים לילדי כיתות ג׳-ד׳

 ארכיאולוגיה ומלאכות קדומות
עתיקות  באתרי  מטפלים  כיצד  החפירה,  בעת  הארכיאולוג  חשיבת  אופן  על  נלמד  בקורס 
וכיצד מנתחים עצמים שנמצאו זה עתה באדמה. בנוסף, נצפה ונחוש עצמות, מטבעות, וכלי 
חרס אשר נמצאו בשנים האחרונות ופתחו בפנינו חלון חדש אל העבר. בקורס נפתח חשיבה 

מחקרית ביקורתית ונערוך הכרות עם חומרי גלם וטכניקות עתיקות.
מטרות הקורס:

• להציג את מדע הארכאולוגיה בפני התלמידים
• לפתח בתלמידים חשיבה "ארכיאולוגית" ופיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית

• להפגיש את התלמידים עם חומרי גלם וטכניקות עתיקות
• להפגיש את התלמידים עם ממצאים ארכיאולוגים 

• לפתח בתלמידים יכולות לעבודה עם חומרי גלם 
והתנסות חווייתית בפעילויות "ארכיאולוגיות"

העבר  טיפוח  חשיבות  את  בהם  ולטעת  לעבר  והערכה  כבוד  של  יחס  בתלמידים  לפתח   •
ושמירת השרידים הארכאולוגים

רון קהתי – ארכיאולוג, בעל תואר שני מהאוניברסיטה 
עברית. חופר, מומחה בזיהוי עצמות בעלי – חיים קדומים, 

זיהוי עתיקות ובסחר לא חוקי בעתיקות.
יום שני במרכז רון ורדי בשעה 16:00-17:15

יום שלישי במרכז רון ורדי בשעה 17:45-19:00
עלות הקורס 2,100 ש"ח + 120 ש"ח חד"פ עבור חומרים

קורס פיתוח משחקי משחב
הקורס מהווה חלון לעולם התוכנה. 

מייקר.  גיים  בתוכנת  מחשב  משחקי  לתיכנות  לוגית  וחשיבה  ביצירתיות,  נעזרים  בקורס 
הקורס משלב גם שימוש בגרפיקה ממוחשבת ואנימציה בסיסית לשם יצירת דמויות המשחק. 
בסוף השנה במסגרת פרויקט הגמר יבנו התלמידים דגמים פיסיים המפעילים את משחקי 
המחשב. תוכנת הפיתוח ויזואלית אך יש בה גם מעט מילים באנגלית. חומרי ההדרכה הם 

אינטרנטיים בעברית כחלק מסביבת הוכן uingame.co.il המאושרת על ידי משרד החינוך.
לימור אלימלך - מדריכת תוכניות העשרה במגוון תחומי טכנולוגיה וחשיבה. בנוסף מדריכה 

במנהיגות מדעית- תוכנית המכשירה נוער להדרכה, הנהגה ויזמות. 
יום ראשון במרכז רון ורדי בשעה 16:00-17:15 או בשעה 17:30-18:45

עלות הקורס 2100 ש"ח + 100 ש"ח עבור רישיון ושימוש בתכנה ייחודית.
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קורסים לילדי כיתות ה׳-ו׳

  טקטיקס PRO – יזמות מדעית טכנולוגית
בקורס אנו מזמינים אתכם לדמיין, להמציא וליצור אתנו את הרעיונות המגניבים שמסתובבים 
עקרונות  על  ביסוסם  תוך  האלה,  הרעיונות  את  לפועל  להוציא  תוכלו  בקורס  בראש.  לכם 
מודלים  דגמים,  של  ובנייה  לפיתוח  ועד  והתכנון,  ההגייה  משלב   - וטכנולוגיים  מדעיים 

ורובוטים חדשים בכל מפגש!
הוראות  ללא  גם  דמיונכם,  פרי  המצאות  ולממש  להצליח  מסוגלים  שאתם  מאמינים  אנו 
בנייה. בעזרת ערכת ממציאים אישית לכל תלמיד והדרכה מקצועית, נלווה אתכם לחשיבה 

יצירתית תוך התנסות והצלחה שהיא כולה שלכם. 
תוך  שלכם  ההמצאות  את  לתמחר  כיצד  ונלמד  העסקית  היזמות  לעולם  ניחשף  בנוסף, 

התחשבות בעלויות הייצור, קהל היעד, ההיצע והביקוש.
מטרות הקורס:

• למידה מבוססת עקרונות פיזיקאליים הנדסיים ויישום פרקטי של העקרונות בחיי היום יום.
• פיתוח חשיבה אנליטית הכוללת יכולות ניתוח, עיבוד נתונים והפנמת המידע לצד יכולת 

גמישות מחשבתית.
• טיפוח גישה יצירתית ועצמאית לפתרון בעיות והתמודדות עם אתגרים.

• טיפוח גישה יזמית וחשיבה עסקית.
יום ראשון במרכז רון ורדי בשעה 16:00-17:30 או בשעה 17:40-19:10
עלות הקורס 2,200 ש"ח + 300 ש"ח חד פעמי עבור ערכת ממציאים

    פיתוח אפליקציות לאנדרואיד קורס
המלווה  מעשי  קורס  הוא  אפליקציות  פיתוח  קורס  בעיצומה.  הסמארטפונים  מהפכת 
של  גדול  מאוד  מגוון  נפתח  בקורס  המרתק.  התוכנה  עולם  על  תאורטיים  בהסברים  גם 
אפליקציות מסוגים שונים. הפיתוח יעשה בסביבה מתקדמת לפיתוח ובדיקות אפליקציה 
למכשירים מבוססי אנדרואיד. הסביבה מתאימה לילדים והיא בשפה האנגלית, אולם חומרי 
של  בחיישנים  ושימוש  נתונים  בסיסי  תכנות,  עקרונות  יכלול  הלימוד  בעברית.  הלימוד 
GPS, מצלמה, קישור לאינטרנט, אנשי  זיהוי קול, מסך מגע, מד תאוצה,  כגון:  הסמארטפון 
קשר. האפליקציות שיפתחו הילדים יהיו מעניינות, מהנות והכי חשוב "ילכו" איתם הביתה. 

אז אל תשכחו להביא את האנדרואיד האישי שלכם.
מטרות הקורס:

יוסי ירושלמי - מדריך נבחרת טכנולוגית עירונית 
בתחום פיתוח אפליקציות למען הקהילה. 

בעל סטודיו לעיצוב גראפי, אנימציה 
ואתרי אינטרנט.

יום שלישי במרכז רון ורדי בשעה 16:00-17:30 
או בשעה 17:45-19:15

עלות הקורס 2,200 ש"ח + 
100 ש"ח עבור רישיון ושימוש בתכנה ייחודית.

  "אסטרונומיה תצפיתית"
קורס אסטרונומיה תצפיתית לחוקרים הצעירים. בקורס נעמיק את הידע שלנו באסטרונומיה, 
נלמד  השמיים.  כיפת  את  המדמות  המחשב  תכנות  ואת  השמיים  מפת  את  בעומק  נכיר 
להשתמש בטלסקופים ולבצע תצפיות, נשחזר תצפיות של אסטרונומים גדולים ונדון בנושא 

התפתחות האסטרונומיה.
מטרות הקורס:

• העמקת הידע באסטרונומיה ותופעות אסטרונומיות באמצעות תצפיות, ניתוח התצפיות, 
מצגות, סרטונים, ניסויים ובניית מודלים.

•  הקניית כלים בסיסיים לביצוע התצפיות האסטרונומיות והסקת מסקנות מהן באמצעות 
הכרה מעמיקה של השמיים, שימוש בטלסקופים וביצוע תצפיות עצמאיות.

• העמקה והבנת התפתחות האסטרונומיה באצמעות הכרת תולדות האסטרונומיה ושחזור 
חלק מהתצפיות של אסטרונומים גדולים.

אלה רץ – בעלת ניסיון של 6 שנים במצפה הכוכבים בגבעתיים, 
פעילה באגודה הישראלית לאסטרונומיה ומדריכה בתצפיות 

שטח ומיתולוגיה של קבוצות הכוכבים. בעלת תואר שני בלימודי 
מידע ובוגרת הקורס "צפונות היקום" של האוניברסיטה הפתוחה.

ביום ראשון במרכז רון ורדי בשעה 18:15-19:15
* הקורס מתאים גם לממשיכים משנה שעברה העולים ל כיתות ד'-ה'.

עלות הקורס 2,000 ש"ח + 100 ש"ח חד פעמי עבור חומרים

  המכינה לעיצוב ואדריכלות
קורס המשלב לימודים תאורטיים ועבודה מעשית במטרה לייצר תיק עבודות אישי של כל 
תלמיד במקצועות העיצוב השונים. כיום נהוג לחלק את עולם העיצוב לארבעה תחומים 
ואופנה.  גראפי  עיצוב  )תעשייתי(,  מוצר  עיצוב  פנים(,  ועיצוב  )אדריכלות  חלל  מרכזיים: 
לאחר שנלמד על מושגים כגון צבע, מרקם, פרזנטציה ועוד, נעמיק מעט בכל תחום ונתנסה 
אותו,  המעניין  תחום  יבחר  תלמיד  כל  הקורס  סוף  לקראת  וחווייתית.  מעשית  בעבודה 

וייצור פרויקט גמר ותיק עבודות אישי. 
מטרות הקורס: 

• התבוננות חדשה ושונה על הסובב אותנו
• פיתוח חשיבה יצירתית ומתן ביטוי גרפי לרעיונות

• התנסות בטכניקות שונות של עיצוב, עבודה ויצירה 
לירן טוכמן - אדריכלית בוגרת אוניברסיטת תל אביב, 
מלמדת אדריכלות במסגרות שונות, מדריכת מכינות 

עיצוב ובעלת ניסיון בעבודה מקצועית.
יום שני במרכז רון ורדי בשעה 16:00-17:30

עלות הקורס 2,200 ש"ח + 50 ש"ח עלות חד פעמית לחומרים
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  טקטיקס MASTER – יזמות מדעית טכנולוגית
בקורס אנו מזמינים אתכם לדמיין, להמציא וליצור אתנו את הרעיונות המגניבים שמסתובבים 
עקרונות  על  ביסוסם  תוך  האלה,  הרעיונות  את  לפועל  להוציא  תוכלו  בקורס  בראש.  לכם 
ומודלים  דגמים  של  ובנייה  לפיתוח  ועד  והתכנון,  ההגייה  משלב   - וטכנולוגיים  מדעיים 

חדשים בכל מפגש! 
הוראות  ללא  גם  דמיונכם,  פרי  המצאות  ולממש  להצליח  מסוגלים  שאתם  מאמינים  אנו 
בנייה. בעזרת ערכת ממציאים אישית לכל תלמיד והדרכה מקצועית, נלווה אתכם לחשיבה 

יצירתית תוך התנסות והצלחה שהיא כולה שלכם. 
תוך  שלכם  ההמצאות  את  לתמחר  כיצד  ונלמד  העסקית  היזמות  לעולם  ניחשף  בנוסף, 

התחשבות בעלויות הייצור, קהל היעד, ההיצע והביקוש.
מטרות הקורס:

• למידה מבוססת עקרונות פיזיקאליים הנדסיים ויישום פרקטי של העקרונות בחיי היום יום.
• פיתוח חשיבה אנליטית הכוללת יכולות ניתוח, עיבוד נתונים והפנמת המידע לצד יכולת 

גמישות מחשבתית.
• טיפוח גישה יצירתית ועצמאית לפתרון בעיות 

והתמודדות עם אתגרים.
• טיפוח גישה יזמית וחשיבה עסקית.

רון שני – בעל תואר ראשון בכימיה וביולוגיה 
מאוניברסיטת ת"א. כיום, לאחר הסבה להוראה, מסיים 

תואר שני בחינוך מדעי. בעל ניסיון רב בהדרכה עם 
ילדי ובני נוער ובהנחיית קבוצות לתחרויות מדעים.

ביום שלישי במרכז רון ורדי 
בשעה 16:00-17:30 או בשעה 17:45-19:15

עלות הקורס 2200 ש"ח + 300 ש"ח חד פעמי עבור ערכת ממציאים

קורסים לילדי כיתות ז׳
ובוגרי קורס טקטיקס פרו

שנת הפעילות תחל ביום ראשון 11.9.2016 ותסתיים ביום שלישי 20.6.2017      .1

יבוצעו  כי לא  ובחוברת הקורסים. מובהר בזאת  ומועדים המצורפים בזאת  ימי חופשה  וכוללים  מחירי הקורסים משוקללים      .2

תשלומים בגין ימי חופשה. החזרי  

ניתן לשלם עד 10 תשלומים דחויים חודשיים עבור כל תקופת ההשתתפות ללא ריבית, באמצעות המחאות אישיות בלבד /    .3

כרטיסי אשראי / רישום טלפוני.

הנחות למספר קורסים במשפחה: 10% על הקורס השני, 15% הנחה מהקורס השלישי ואילך.    .4

• 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.  

• למשפחה שכולה 15% הנחה על הקורס הראשון, קורס שני ושלישי עפ״י נוהל קיים.   

המסמכים  כל  הצגת  לאחר  בבקשה  תדון  הוועדה  הנחות.  לוועדת  בקשה  להגיש  הזכות  להורה  תינתן   - הנחות  ועדת   •  

הנדרשים. הנחיות ניתן לקבל במזכירות המרכז העירוני למצוינות. 

דמי הרשמה לקורס/ים למשפחה - בסך 30 ₪, לא יחזרו במקרה של ביטול.     .5

מיעוט  מפאת  קורס  לסגור  למצוינות  העירוני  למרכז  הזכות  מאידך,  נרשמים,  של  מינימום  במספר  מותנית  קורס  פתיחת      .6

משתתפים.

במקרה של סגירת קורס ע״י ההנהלה מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי השתתפות היחסיים שנותרו להמשך הקורס, עד      .7

סוף שנת הפעילות.

העירוני  למרכז  הכספיות  ההתחייבויות  בעבורו  הוסדרו  לא  אם  משתתף  של  פעילותו  את  להפסיק  רשאית  המרכז  הנהלת      .8

למצוינות. המשתתף יחויב לשלם את חובותיו למרכז העירוני למצוינות עד תום תקופת ההשתתפות.

מנהל/ת המרכז רשאי/ת לשנות את זמני פעילות הקורסים ומיקומם עפ״י צרכי המרכז.   .9

10.  ביטול השתתפות בקורס: אם הילד/ה מעוניין/ת להפסיק השתתפות/ה בקורס, חלה חובה על ההורים למלא בכתב הוראת 

ביטול במזכירות המרכז.

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

הפסקת  על  ההודעה  תימסר  בו  החודש  עבור  במלואה  ההורים  על  תחול  בקורס  ההשתתפות  דמי  של  התשלום  חובת   •   

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.       

11.  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. שיעור ניסיון הינו על בסיס 

מקום פנוי בכיתת הלימוד.

13.  פעילות בקורס שבוטלה בשל היעדרות מדריך תתקיים במועד חלופי, עליו תפורסם הודעה מוקדמת בפורטל העירוני.

14.  מחירי הקורסים כוללים הדרכה בלבד. במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור ציוד וחומרים עפ״י צרכי הקורס.

15.  הורים המאחרים בהגעה למרכז הקהילה, לאסוף את ילדם בשעת סיום הקורס, חייבים להודיע על כך למזכירות המרכז. 

אי הודעה אינה מחייבת את הנהלת המרכז בשמירה על הילד.        

16.  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.

17.  הנהלת המרכז ו/או מדריך הקורס אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.

18.  הנני לאשר קבלת עדכונים על פעילויות המרכז העירוני למצויינות ראשל"צ, באמצעות אימייל / S.M.S ידוע לי כי באפשרותי 

להודיע למרכז העירוני למצויינות ראשל"צ בכל עת על סירובי לקבל דבר פרסומת מכל סוג.

לצורך  ישמשו  הצילומים  כי  יתכן  למצויינות,  העירוני  המרכז  בפעילויות  השתתפותו/ה  במהלך  בני/בתי  צילומי  לאשר  הנני    .19

המרכז העירוני למצויינות.

20.  נהלים, הנחיות ופרטים נוספים לנרשמים מופיעים באתר מרכז למחוננים ע"ש רון ורדי ובפורטל העירוני.

תקנון רישום
המרכז העירוני למצויינות תשע״ז

  המכינה לעיצוב ואדריכלות
קורס המשלב לימודים תאורטיים ועבודה מעשית במטרה לייצר תיק עבודות אישי של כל 
תלמיד במקצועות העיצוב השונים. כיום נהוג לחלק את עולם העיצוב לארבעה תחומים 
ואופנה.  גראפי  עיצוב  )תעשייתי(,  מוצר  עיצוב  פנים(,  ועיצוב  )אדריכלות  חלל  מרכזיים: 
לאחר שנלמד על מושגים כגון צבע, מרקם, פרזנטציה ועוד, נעמיק מעט בכל תחום ונתנסה 
אותו,  המעניין  תחום  יבחר  תלמיד  כל  הקורס  סוף  לקראת  וחווייתית.  מעשית  בעבודה 

וייצור פרויקט גמר ותיק עבודות אישי. 
מטרות הקורס: 

• התבוננות חדשה ושונה על הסובב אותנו
• פיתוח חשיבה יצירתית ומתן ביטוי גרפי לרעיונות

• התנסות בטכניקות שונות של עיצוב, עבודה ויצירה 
לירן טוכמן - אדריכלית בוגרת אוניברסיטת תל אביב, מלמדת אדריכלות במסגרות שונות, 

מדריכת מכינות עיצוב ובעלת ניסיון בעבודה מקצועית.
יום שני במרכז רון ורדי בשעה 16:30-17:30

עלות הקורס 2,200 ש"ח + 50 ש"ח עלות חד פעמית לחומרים



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

בשעות 15:00-19:00 
באמצעות: טל. 03-9560741 )שלוחה 3(

נייד. 054-3548222
כתובת: אבי האסירים 2, ראשל״צ
rishonec@roncenter.com :מייל

עיצוב גרפי: פרסום דאלי


