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 נוער שוחר מדע במכללת אורניםפעילות ביחידה לטופס בקשה ל

מזמינה ילדים ובני נוער לפתוח דלת אל העולם המופלא של המדע  היחידה לנוער שוחר מדע במכללת אורנים

במוסד אקדמי המתמחה בהכשרת אנשי  חקר, המצאה ויצירהלמידיכם מרחבי אנו מציעים לת והאמנות.

  בנושאים מגוונים כגון:ביחידה מוצעים קורסים לימודיים  חינוך.

 , תקשורת, וידאו מיקרוביולוגיה, פיסיקה, כימיה, תעופה, אמנות, צילום         

 זואולוגיה, בוטניקה,  רפואה,-חשיבה פיננסית, ביו ,דריכלותבעלי חיים, א חקר         

 ועוד.ניווט, ביולוגיה, כימיה רובוטיקה, מימיקרי, -ביו         

במעבדות,  (תלמידים בקבוצה 22עד קטנות )ומתקיימת בקבוצות בגילאים שונים הפעילות מיועדת לתלמידים 

 2-3פגש נע בין מפגשים, אורך מ 12עד  6הקורסים מתקיימים במתכונת של  כיתות טכנולוגיות ובגן הבוטני.ב

 שעות לימוד אקדמיות )משתנה בהתאם לקורס(.

 על מנת להתאים את הפעילות לצרכים שלכם, נשמח לקבל את הפרטים הבאים: 

 

 פרטי בית הספר

 ___________________________________________ שם בית הספר:

 ______________________________________מנהל/ת בית הספר: שם 

 _________________________________________  :בית הספר כתובת

 ___________________________________________  טלפון:

 

 פרטי איש/אשת קשר מול היחידה לנוער שוחר מדע

 ___________________________________________   שם:

 ___________________________________________ תפקיד בבית הספר:

 ___________________________________________   טלפון:

 ___________________________________________  כתובת מייל:

 

 האחראי/ת מטעם בית הספר על התשלוםפרטי 

 ___________________________________________   שם:

 ___________________________________________   טלפון:

 ___________________________________________  כתובת מייל:
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  : הפעילות המבוקשת

 

 __________________________ הפעילות מיועדת עבור תלמידי כיתה / כיתות:

 ידים בקבוצה לכל היותר(:תלמ 22הפעילות מתקיימת בהרכב של  –מספר הקבוצות המבוקש )שימו לב 

_________________________ 

 ימי פעילות מועדפים: ___________________________________________

 ________________________________ שעות פעילות מועדפות )בוקר / אחר הצהריים(:

 ________________________________ חודשי פעילות מועדפים )מחצית ראשונה / שנייה(:

 

 

היחידה לנוער שוחר מדע תשמח להציע לכם קורסים לימודיים בהתאם לימי הפעילות ולשעות המתאימות 

 :לימוד מסוימים בהם אתם מעוניינים, אנא ציינו אותםתחומי לכם. במידה ויש 

 

1_____________________________________________________ .  

2 ._____________________________________________________ 

3_____________________________________________________ . 

4_____________________________________________________ . 

5_____________________________________________________ . 

 

  הערות:

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 בברכה,

 טלי כהן 

 מנהלת היחידה לנוער שוחר מדע

 ק.מ.ה, מכללת אורנים

 

 


