כ' סיון תשע"ו
 26ביוני 2016
להורי התלמיד _____________
שלום רב,

הנדון :השתתפות בתוכנית "מדע פעיל" תשע"ז
אנו שמחים להודיעכם כי בנכם/בתכם עבר/ה את מבחני ההתאמה לתכנית "מדע פעיל" ,לימודי העשרה בתחום המדע
וטכנולוגיה.
התכנית פועלת בהובלת אגף החינוך במועצה המקומית שוהם ,כחלק מהתכנית לעידוד והרחבת לימודי המדע
והטכנולוגיה ,בבתי ספר היסודיים ובשיתוף עם מכון דוידסון ( מכון וייצמן) .התוכנית מיועדת לתלמידים מצוינים,
בכיתות ה-ו ,סקרנים ונכונים להשקעה.
מתכונת תוכנית "מדע פעיל" -
הלומדים בתכנית ילמדו ב 2 -קבוצות נפרדות ובתוכנית המתאימה לגילם .בכל קבוצה  20-25תלמידים.
מקום הפעילות" -מדעידע" -מרכז המצוינות הפועל במתחם בית ספר " ניצנים"
התוכנית תפעל – בימי א'  .הקורס יתחיל בספטמבר  ( 2016תאריך מדויק יפורסם בהמשך)
כיתות ה'14:30-16:30 -
כיתות ו'17:00-19:00 -
עלות הקורס לתלמיד 24 ,₪ 1850 :מפגשים של שעתיים אקדמיות במהלך השנה ,כולל  1-2מפגשים
במכון דוידסון /מכון וייצמן.
אופן התשלום:
ניתן לשלם עד  6תשלומים לפקודת תאגיד חינוך שוהם.
המעוניינים להגיע למועצה ולשלם בהמחאות או במזומן מתבקשים לתאם תשלום בדוא"ל עם אורי הירשמן כהן .
למידע נוסף ניתן להתקשר ל אורי הירשמן כהן רכזת מדע וטכנולוגיה יישובית  052-4337344או בדואר אלקטרוני
ori.h.cohen@gmail.com

הקדימו להרשם  ,ההרשמה על בסיס מקום פנוי עד תאריך 20.7.16

בברכה
אורי הירשמן כהן
רכזת מדע וטכנולוגיה יישובית

אופירה ביטון
מנהלת אגף החינוך

רישום לתכנית"מדע פעיל" לשנת הלימודים תשע"ז
שם פרטי____________
כיתה______:
שמות הורים:

ת.ז______________

שם משפחה______________

בי"ס____________ תאריך לידה________________:
אם

_______________

טל נייד :אם___________________:

אב:

________________

אב_________________:

כתובת :רחוב____________________ מספר______ישוב_______מיקוד________
טלפון________________ :

ת.ד_______________.

דואר אלקטרוני_____________________________:
את הטופס המצ"ב ניתן לשלוח במייל  ori.h.cohen@gmail.comאו בפקס 03-9731881
אופן התשלום :התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט באתר מאובטח בקישור :
 -https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=61יש לבחור רישום לתאגיד חינוך
(ניתן להיכנס גם דרך אתר המועצה המקומית שהם /תשלומים /אגף חינוך וקהילה)
לבחור לשונית  :רישום לתאגיד חינוך  ,לאחר פרטי משלם ותלמיד לבחור" :מדע פעיל" ,למידע נוסף ניתן להתקשר
 052-4337344או בדואר אלקטרוני ori.h.cohen@gmail.com
מדיניות ביטולים והחזר תשלומים:
על ביטול יש להודיע בכתב מיידית למשרד אגף החינוך במועצה (לא מספיקה הודעה למורה הקבוצה) בפקס  0-39731881או
בדואר אלקטרוני ori.h.cohen@gmail.com

יש לוודא קבלת ההודעה.

תלמיד שמודיע על פרישה :עד תאריך  . 1.11.16יקבל החזר של .₪ 1475
עד תאריך  1.1.17יקבל החזר .₪ 925
לאחר תאריך  1.1.17לא יינתן החזר.

חתימתי על מסמך זה מהווה אישור שקראתי והבנתי את תוכן מסמך זה לגבי הרישום לתוכנית "מדע
פעיל".
שם ________________ :

חתימה _____________ :

הנחות:
 .1ניתן להגיש בקשה למלגה עקב קשיים כלכליים בלבד ,את הבקשה יש להגיש עד תאריך  30.10.16ולצרף אליה את
כל המסמכים הדרושים הרשומים על טופס בקשת המלגה.קבלת הטופס באתר המועצה.
 .2השתתפות  2ילדים במשפחה בתכנית מזכה ב 5%-ממחיר הקורס לילד השני.

