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נוער המתעניינים במדע

אתגרים פעילויות ייעודיות    
       לתלמידים מצטיינים



יש לנו משהו לכל אחד
לא רק סטודנטים באוניברסיטה יכולים ליהנות מלימודים ברמה אקדמית - כל אחד יכול!

מרכז נוער שוחר מדע ע"ש יוסף מאירהוף באוניברסיטה העברית בירושלים מציע מגוון 
פעילויות פנאי לבני נוער המתעניינים במדע. הפעילויות כוללות:

קורסים הבונים ידע, מן העקרונות הבסיסיים של המדעים ותחומי הדעת השונים ועד    •
לחידושים האחרונים.

הרצאות של סטודנטים לתארים מתקדמים ושל חוקרים בכירים באוניברסיטה העברית    •
בירושלים.

ניסויים ותצפיות בעזרת ציוד מעבדה משוכלל ומתקדם.   •

התנסות בעבודת מעבדה ובסודות הניסוי - תכנון, ביצוע, ניתוח תוצאות ודיווח.   •

התנסות בתכנון, בבנייה ובהפעלה של מוצרים טכנולוגים מבוססי מדע - רובוטים,    •
מודלים של חלליות, גשרים, ועוד.

התנסות במיומנויות מחקר.   •

לפרטים נוספים והרשמה:
מרכז נוער שוחר מדע ע”ש יוסף מאירהוף

טלפונים: 4077 / 02-6585346 פקס: 02-6585376
www.nsmada.huji.ac.il :ובאתר
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הרשמה לפעילויות אחר-הצהריים
השיבוץ לפעילויות יתבצע על פי העיקרון של כל הקודם זוכה - לפיכך מומלץ להקדים 

ולהירשם. 

זמני ההרשמה: ימים א' - ה' 09:00–16:00, בניין נוער שוחר מדע ע"ש י. מאירהוף, קמפוס 
אדמונד י. ספרא, גבעת רם.

www.nsmada.huji.ac.il :הרשמה: באמצעות טופס הנמצא באתר האינטרנט

 צוות נוער שוחר מדע ישמח לענות לשאלותיכם או לפקסס טופס הרשמה על-פי דרישתכם.
טלפון: 02-6584077, 02-6585346, 08-9489064  פקס: 02-6585376  

 מקום הפעילות:
ירושלים - מרכז נוער שוחר מדע ע"ש יוסף מאירהוף, קמפוס אדמונד י' ספרא, גבעת רם. 

תחילת פעילות: יום א',  2/11/2008,  ד' חשוון, התשס"ט.

 מסגרת הפעילויות: כיתות ה' - יב': 24 מפגשים בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(, אלא אם 
 צוין אחרת.

* הפעילות תואמת את לוח החגים והחופשות בבתי הספר.

קהל היעד: הפעילויות מיועדות לתלמידי כיתות ה' – י"ב, המתעניינים בתחומי מדע ודעת 
ומעוניינים להשקיע מזמנם החופשי. 

שכר הלימוד: מחירי הפעילויות בנוער שוחר מדע נגזרים מאיכות הפעילויות, מאיכות המדריכים 
ומאיכות הציוד. המחירים אושרו ע"י הנהלת הרשות לקהילה ולנוער של האוניברסיטה, אליה 

משתייך מרכז נוער שוחר מדע.   

 המחיר הינו:
 חוגים כלליים: 1,608 ₪

 רובוטיקה: 2,208 ₪
 רפואה, וטרינריה: 1,800 ₪

 אתגרים: 1,800 ₪
* את שכ"ל לשנת הלימודים התשס"ט ניתן לחלק עד  7 תשלומים.

עולים חדשים עד שנתיים בארץ זכאים להנחה של 15%. יש לצרף תעודת עולה לטופס 
ההרשמה.

כל משפחה תשלם שכר לימוד מלא עבור פעילות אחת. פעילות שנייה לילד תזוכה בהנחה של 
10%. פעילות לילד שני תזוכה בהנחה של 10%. אין כפל הנחות.

ביטולים: עזיבת הפעילות תוך שלוש הפגישות הראשונות תחייב את הנרשמים בסכום היחסי 
 של שכר הלימוד בנוסף לדמי ביטול בסך 100 ₪. תלמיד יחשב כממשיך להשתתף בפעילות עד 
לקבלת הודעת עזיבה בכתב, ומספר המפגשים בהם השתתף יחשב עד למועד קבלת ההודעה. 

לאחר שלוש פגישות לא יוחזר שכר הלימוד.    
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 שנת האסטרונומיה הבינלאומית 
בנוער שוחר מדע

 UNESCO איגוד האסטרונומיה הבינלאומי, יחד עם ארגון התרבות והמדע של האו"ם
הכריזו על 2009 כשנת האסטרונומיה הבינלאומית.

במסגרת זו יקיים מרכז נוער שוחר מדע ע"ש יוסף מאירהוף באוניברסיטה העברית 
בירושלים פעילות אסטרונומיה חודשית למתעניינים הכוללת תצפיות, הרצאות, ופעילויות 

רבות נוספות ומגוונות.

* הפעילויות מתאימות לבני נוער ולמשפחות

אירוע הפתיחה הרשמי של שנת האסטרונומיה הבינלאומית בישראל

שנת האסטרונומיה הבינלאומית בישראל תיפתח באירוע ממלכתי )תאריך ומקום האירוע 
יפורסמו בהמשך באתר נוער שוחר מדע(. במסגרת האירוע תהיינה הרצאות לקהל הרחב, 

סדנאות, ואם יאפשר מזג האוויר - גם תצפית כוכבים באמצעות טלסקופים. באירוע 
ישתתפו אישי ציבור ומדענים בכירים בישראל. התאריך ומקום האירוע יפורסמו בהמשך.

לראות רחוק - להרגיש קרוב

תאריכים: 6.11.08, 4.12.09, 30.4.09, 1.6.09
השנה מלאו 400 שנה לתצפיות הטלסקופיות הראשונות של גלילאו גלילאי על הירח 

וכוכבי הלכת ועל כן שנת האסטרונומיה הבינלאומית נחגגת בשנה זו. בערב זה נלך 
בדרכו של גלילאו: המשתתפים ילמדו כיצד פועל הטלסקופ, יצפו בירח ובכוכבים ואף 

יבנו טלסקופ בעצמם. האירוע מתאים לכל המתעניינים ובפרט לבעלי טלסקופים קטנים. 
הבאים עם טלסקופ מהבית יקבלו עזרה בהפעלתו ובכיוונו.

חורף חם בנש"מ

תאריכים: 1.1.09, 5.2.09, 5.3.09
נתכנס בין כתלי בניין מאירהוף לנוער שוחר מדע כדי לשמוע הרצאות מרתקות, לצפות 

בסרט קצר ולהיחשף לסודות היקום הכמוסים ביותר. 

רשימת ההרצאות:

1 בינואר 2009: "חיים בסרט" - על חייזרים בסרטים ובחיים, על השונה ביניהם ועל 
המשותף להם, והיכן נמצאים החייזרים הקרובים ביותר.

5 בפברואר 2009: "לגור על מאדים" - התוודעות להיסטוריה של מסעות האדם בחלל, ועל 
ה"איך" וה"לשם מה" של משלחת לשכן הרחוק שלנו - מאדים.

5 במרץ 2009: "אבק כוכבים" - מהו כוכב, כיצד נולדים כוכבים, מה הם עושים בחייהם 
וכיצד הם מתים, ומדוע כולנו, בני האדם, עשויים בעצם מאבק כוכבים. 

100HA - מאה שעות רצופות של אסטרונומיה

אירוע השיא של שנת האסטרונומיה הבינלאומית יתקיים בין התאריכים 2-5 באפריל 2009. 
במהלך ימים אלה תתקיימנה תצפיות, הרצאות ושידורים חיים בנושאי אסטרונומיה 

במקומות שונים בעולם, במהלך 100 שעות רצופות. פרטים נוספים יפורסמו באתר נוער 
שוחר מדע לקראת האירוע.

אסטרו-קומזיץ

תאריכים: 27-28.11.08 , 21-22.5.09
השנה, כמדי שנה, אנו מזמינים את הנוער לצאת עמנו ללילה מרתק במדבר. לילה בו יכירו 

את השמיים בעונות השונות, יבינו כיצד סובב גלגל המזלות, ייצפו בכוכבים ובערפיליות 
רחוקות, ועוד ועוד. פרט לתצפיות יתקיימו הרצאות מתקדמות בנושא החלל, וגם פעילות 

שטח מגבשת סביב המדורה עד אור הבוקר. 

מיועד לתלמידי כיתות ז' - י"ב.

*מותנה במספר הנרשמים
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להיות רופא

24 מפגשים בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ה'-ו'

לדעת איך פועל גוף האדם! לטפל במחלות!! להציל חיים!!!

המערכות השונות בגוף האדם.  •

עקרונות הטיפול התרופתי.  •

סודות ה- DNA והקשר שלהם לרפואה.  •

מה בין חיידק לווירוס?   •

טכנולוגיה בשירות הרפואה: MRI ,C.T ואולטרא-סאונד.   •

הרפואה האלטרנטיבית.  •

שאלות מוסריות ברפואה.  •

קורסים לבני נוער אחה"צ
הפנינג חנוכה 25.12.2008

נס פח השמן - מדע גדול על כד קטן

• "לא רק סביבונים מסתובבים" - הפעלות בנושאי פיזיקה.

• "על ניסים ונפלאות" - הסברים מדעיים לאגדות עם ומיתוסים.

• חושך ואור- הפעלות בנושאי כימיה ופיזיקה.

• מדע על המחבת - סודות המטבח המולקולרי.

•"חם אש" - סדנאות בנושא התחממות גלובאלית.

• אש ובעירה - מעבדות בכימיה.

•"אש וכוויות"- סדנה לטיפול בכוויות.

• חידון חנוכה הגדול!

הפנינג פסח 03.04.2009    
• עשר המכות - הגרסה המדעית

• בונים פירמידות - סדנאות באדריכלות

• ארכיאולוגים ליום אחד

• סודות ממצרים

• רגע אחרון של חמץ - מבשלים מדע

 • כיצד מצאו בני ישראל את דרכם במדבר?
   נווט בעזרת מפות שמיים ותצפיות

• צרות בעקבות המצות - סדנה ברפואה

• חג האביב - גם צמחים טורפים פורחים

לכל המשפחה
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 VB - Visual Basic
 24 מפגשים, בני שעתיים

אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ה'-ו'

קרש קפיצה לעולם התכנות! 

שפת ה - VB היא שפה נפוצה ומבוקשת, המשלבת שפת תכנות וסביבת פיתוח עשירה, 
ומאפשרת הקמה מהירה ויעילה של יישומים. 

מתכנתים משחקים, ותוך כדי כך לומדים על:

הכרת משתנים, הצהרות מרומזות, מערך והמרת משתנים.   •

פקדים, תפריטים, סרגלי כלים.   •

אופרטורים אריתמטיים, אופרטורים לוגיים, קדימות.   •

מחרוזות ושימוש בלולאות.   •

שליטה בתכנית- אירועים, קבלת החלטות, תיבות דו-שיח, שגיאות.   •

ניהול פרוייקט- שגרות ופונקציות, שימוש במחלקות.   •

קורסים לבני נוער אחה"צ
קסמים בפיזיקה

24 מפגשים בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ה'-ו'

לראות רחוק עד החלל החיצון. להניע מכונית באמצעות השמש. 

להתבונן אל תוך הגוף. לגרום לשיער לעמוד כמו קוצים של קיפוד. להעביר מידע בלי 
להחליף מילה. 

אנחנו יודעים שזה אפשרי, אבל איך? 

בתוכנית:

חשמל סטטי.  •

הפעלת לחץ פיזיקאלי.  •

פיזיקה של כלי נגינה.  •

רכבים סולאריים.  •

האור - מהו )גל או חלקיק(?, ראיה ועזרי ראיה - משקפיים,   • 
טלסקופ, מיקרוסקופ.

סיב אופטי.  •

לייזרים.  •

חיישנים.   •

רובוטיקה על קצה המזלג.  •

צלחות מעופפות, טילים ותותחים.  •
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קורסים לבני נוער אחה"צ
רובוטיקה ויזמות

24 מפגשים בני שלוש שעות אקדמיות )135 דקות(

לתלמידי כיתות ה'-ו'

"אתה אפילו לא זוכר עולם ללא רובוטים. היו ימים שהאנושות ניצבה מול היקום לבדה" 
)"אני, רובוט", אייזק אסימוב(.

הרובוט המשטרתי, הבוחן ומנטרל חפצים חשודים, הוא רק דוגמה אחת לשימושים הרבים 
שיש כיום לרובוטים. רובוטים רבים הם "פועלים" במפעלי מכוניות. אחרים "עובדים" 

כאורזים, כמלחימים, בתפקידים שונים בסביבות מסוכנות או במקומות שקשה לאנשים 
להיכנס אליהם, כנשאי ציוד ואפילו כעוזרים למנתחים!

הבסיס המדעי-טכנולוגי: הפיזיקה והאלקטרוניקה שבבניית רובוטים.  •

תוכנה ובקרה.  •

כלים לתכנון מושכל של רובוטים.  •

תכנון, תכנות והפעלה של רובוטים הלכה למעשה!  •

כלים ליזמות עסקית  •

עבודה אישית ובצוותים, לפי עקרונות העבודה בהיי-טק.

מעבדה "פצצה" - כימיה יישומית

24 מפגשים בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ה'-ו'

איך מייצרים פצצה? סטיק לייט? בושם? אש קרה? מה הקשר בין הכימיה לעבודת 
המשטרה? מה בין כימיה ותרופות? ומה עם הכימיה של איכות הסביבה? 

מגדלים גבישים )תאמינו או לא - הם מתרבים!(.  •

מרכיבים טילים ומשגרים אותם.  •

בונים מזרקות.  •

יוצרים זיקוקים )אל תנסו את זה בבית!(.  •

זיהוי פלילי.  •

ועוד ועוד...   •

ובהזדמנות זאת, לומדים:

על תכונות החומר.  •

אנרגיה והדרכים לנצל אותה.  •

עקרונות הטבלה המחזורית.  •

תגובות כימיות.  •

ועוד ועוד...  •
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הטכנאי הצעיר

24 מפגשים בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ה'-ו'

בואו לגלות איך פועלים הדברים באמת! לפרק, להרכיב ולהמציא.

CD נגן ,DVD ,טכנולוגיה ביתית: מקרר, טלוויזיה, תנור, מיקרוגל, מצנם )טוסטר(, מזגן  •
ועוד.

חושבים ירוק: איך חוסכים אנרגיה ומזהמים פחות. טכנולוגיה בתנועה: מכוניות, מטוסים   •
והליקופטרים.

טכנולוגיה במחקר וברפואה: מיקרוסקופ אור, מיקרוסקופ אלקטרונים, טלסקופ, סרכזת   •
)צנטריפוגה(, MRI, אולטרסאונד ועוד.

טכנולוגיית התגוננות ומלחמה - המרחב המוגן, פצצות "חכמות", פצצות אטומיות, ושאר   •
כלי משחית.

קורסים לבני נוער אחה"צ
השמיים הם הגבול? / מסע בחלל 

24 מפגשים בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ה'-ו'

כמה כוכבים רואים בשמיים ואיך סופרים אותם?

אילו חפצים השאירו האסטרונאוטים על הירח? ולמה?

על חלליות, חורים שחורים, לוויינים ותחנות חלל. 

בתוכנית:

בונים ומשגרים טילים.  •

מתוודעים לחלליות ולאסטרונאוטים.  •

לומדים על "ענקים אדומים",  • 
"ננסים לבנים" ו"חורים שחורים". 

משתמשים בטלסקופים משוכללים   • 
כדי לצפות בכוכבים. 

פרויקט מסכם: תכנון ובניית דגם חללית.
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להיות מדען

24 מפגשים בני שעתיים אקדמיות)90 דקות(

לתלמידי כיתות ז-ח

חווית האקדמיה וחיי המדענים - מה הם באמת עושים?

התנסות בשיטות מעבדה ובניסויים קלאסיים. תכנון וביצוע של ניסויים מתקדמים! 

שיטות מעבדה  •

ניסיון, טעייה ותהיה  •

דמיון ויצירתיות במדע  •

ניסוח שאלה מדעית  •

ביקורת ובקרה  •

פרזנטציה   •

מהשערה לניסוי  •

תכנון והכוונת הניסוי  •

הערכת תוצאות  •

דיוק ומהימנות   •

מפגש עם מדענים  •

דיונים אקדמיים   •

איך מדברים מדע לציבור הרחב  •

קרנות מחקר - מה זה?  •

סיור במעבדות מחקר  •

תוכנית דו-שנתיתכיתות ז'-ט'
מדע-מדיה 

 24 מפגשים, בני שעתיים אקדמיות )90 דקות( 
בכל שנה אקדמית.

לתלמידי כיתות ח'-ט'

רדיו, טלוויזיה, עיתונאות ופרסום.

איך הם עובדים? האם הם רק מדווחים, או גם מעצבים את המציאות?

הכשרה מעשית בשילוב קורסים וסדנאות בתחומים רלוונטיים לענף התקשורת: 

תחקירנות, מקצועות ההפקה, פיתוח פורמטים, תסריטאות, כתיבה, עריכה ופרסום.

פיתוח מיומנויות לחשיבה יצירתית בצד לימוד מעמיק של טכנולוגיות. 

חושבים תקשורת  •

עולים לשידור- אולפן רדיו  •

תקשורת חזותית: צילום, קולנוע, טלוויזיה   •

איסוף מידע וכתיבת חדשות  •

צילום ועריכה דיגיטלית  •

בימוי והפקה קולנועית טלוויזיונית  •

עריכה ועיבוד- עריכת סרטים קצרים ועיבודים דיגיטליים מתקדמים,   • 
שילוב אפקטים מיוחדים ועיצוב פסקול.

סדנת דוקו- תסריט, הפקה ובימוי דוקומנטריים  •

תסריטאות  •

סדנת סיפור קולנועי  •

מניפולציות בתקשורת  •

דמוקרטיה - חופש העיתונאות וחופש עיתונאי  •

מיתוג מסחרי ופוליטי  •

רטוריקה חזותית- בין הזמנה לפיתוי  •

אתיקה עיתונאית  •

 FLASH - פלאש

24 מפגשים, בני שעתיים אקדמיות 
)90 דקות(

לתלמידי כיתות ז'-ט'

למכורים למחשבים. נדרש ידע באנגלית ברמה בסיסית.

FLASH - בכל מקום, בכל פינה: בסרטים מצויירים, 
במשחקים, באתרי אינטרנט. 

יצירת אנימציות.  •

קבצי קול.  •

מגוון יישומי אינטרנט.  •

בניית מצגות מתוחכמות.  •

גרפיקה מתקדמת.  •
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 המטבח המולקולארי -
כשהמדע מגיע למטבח

24 מפגשים בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ז'-ט'

איך מכינים פופקורן מעגבניות או גלידה מפלפלים? כיצד להפוך אפונה לרביולי?

נשמע מופרך? 

החיבור בין השפים הגדולים לבין מחקר מדעי הביא לתוצאות חדשניות: פיתוח טכניקות 
מדעיות מתקדמות בגסטרונומיה, שינוי המבנה המולקולארי של חומרים המשמשים 

בבישול ויצירת מרקמים חדשים.   

בואו לגלות מה חוללו הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה המולקולארית והביוכימיה במטבחי 
המסעדות המובילות בעולם! קדימה למטבח! לבשו חלוקים ומשקפי מגן....

סוכרים מיוחדים  •

היפוך תכונות חומרים  •

ציוד מעבדה בשירות השף  •

צבעים ומרקמים מפתיעים  •

אנזימים ופולימרים  •

קולואידים  •

ספריפיקציה  •

רובוטיקה

24 מפגשים בני שלוש שעות אקדמיות )135 דקות(

לתלמידי כיתות ז'-ט'

האם מכונה יכולה להיות יותר חכמה מאיתנו?

מה באמת, אבל באמת, צריך לדעת כדי להתנסות בבניית רובוטים משוכללים?

בניית רובוטים אוטונומיים המסוגלים לשתף פעולה ביניהם, תוך כדי התמודדות עם 
הסביבה הדינאמית, ועם בעיות טכנולוגיות כגון עיבוד תמונה, תקשורת, תכנון אסטרטגיה, 

הצלבת חיישנים ועוד. 

עקרונות הפעולה של מערכות רובוטים במחקר ובתעשייה  • 

ננו-רובוטיקה  •

כלים לניתוח תופעות מדעיות  •

שפות תכנות שימושיות  •

סוגי חיישנים, ואותות בקרה  •

קינמטיקה ודינאמיקה  •

מכניקה, אלקטרוניקה ובקרה של רובוטים   •

לחשוב "רובוטיקה" - לתכנן מראש, לחשוב בגדול!   •
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מוח והתנהגות

24 מפגשים, בני שעתיים 
אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ט'-י'

האם אדם אכן מנצל רק 10% מנפח המוח שלו? 

מה יש במוח האנושי שמאפשר לחשוב, להבין 
ולהמציא? 

הביולוגיה, הפסיכולוגיה, הפילוסופיה ועוד תחומי 
דעת חברו יחד כדי לחשוף את מסתרי המוח.

אנטומיה ופיסיולוגיה של המוח  •

סמים ומחלות של המוח  •

למידה  •

זיכרון  •

מהי קוגניציה ואיך חוקרים אותה?  •

איך אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים?   •
פרקים בתורת ההכרה )אפיסטמולוגיה(

ייצוגים מנטאליים  •

משפטים

24 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ט'-י'

מהו הצדק? האם תמיד יש רק צד אחד צודק? 
כיצד מצליח עו"ד טוב להביא לזיכוי עבריינים? 

מדוע אין חוקה בישראל? ולמה עדיין קיימים 
בישראל חוקים מתקופת המנדט הבריטי?

סימולציות, סיורים ומפגשים עם מומחים.   •

צדק, אמת, מוסר ויציבות  •

סוגיות בענישה  •

בעלי תפקידים   •

המשפט העברי  •

חקיקת חוקים   •

משפט פלילי - משפט אזרחי - משפט   •
ציבורי

בג"ץ  •

השפה המשפטית   •

זכויות אדם והחברה הישראלית  •

ניטראליות ושוויון  •

"בין חופש הביטוי להסתה אסורה"  •

משפט לא הוגן- עוות דין  •

מאגרי מידע משפטיים  •

 פילוסופיה
השאלות הגדולות

24 מפגשים, בני שעתיים 
אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות י'-'"ב

האם הירח קיים כשאנחנו לא מסתכלים עליו? 

האם לכל דבר יש סיבה? מהו אינסוף?

קריאה פילוסופית ביקורתית  •

הפילוסופיה - תחום דעת עתיק וחדשני  •

לוגיקה  •

פילוסופיה במאה ה-20  •

אונטולוגיה- תורת היש  •

אפיסטמולוגיה- תורת ההכרה  •

פילוסופיה של הזמן  •

מה ניתן ללמוד מפרדוכסים?  •

ניטשה ופרויד  •

אסתטיקה, פואטיקה, אמנות ויופי: אפלטון,   •
אריסטו, פלוטינוס ומה שבא אחריהם...

מושג האמונה: קירקגור, ג'יימס, וויטגנשטיין  •

אתיקה וגבולות הרציונאליות  •

היבטים פילוסופים של תורת האבולוציה  •

Sky - Lab
16 מפגשים בני שעתיים 

אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות י'-'"ב 

תכנית מחקר במדעי החלל. הזדמנות לקחת 
חלק במחקרים מדעיים במדעים הפלנטריים.

האם יושמד כדה"א ע"י מטאור? מהו הסיכוי 
למציאת חיים בחלל? מה עושים אסטרונאוט 

על הירח?

אסטרופיזיקה  •

ספקטרוסקופיה של כוכבים  •

רובוטיקה  •

לוויינים  •

חישה מרחוק  •

אסטרו-ביולוגיה  •

קוסמולוגיה  •

החיים ביקום  •
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 "עידן החלל"- מדעי האסטרונומיה 
והחלל למתקדמים

24 מפגשים, בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ז'-ט'

"צעד קטן לאדם, צעד ענק לאנושות" כך שידר לכדור הארץ ניל ארמסטרונג, אסטרונאוט 
"אפולו 11" אחרי שהניח את רגלו השמאלית על פני הירח ב-21 ביולי 1969. האם זו 

הייתה הפעם הראשונה שאדם דרך על פני הירח? טביעת רגלו של ארמסטרונג , העטופה 
בחליפת חלל, נשארה על אדמת הירח עד עצם היום הזה )מדוע?(.

זיהוי קבוצות כוכבים בשמים וקריאת מפות אסטרונומיות.  •

ענקים אדומים, ננסים לבנים וחורים שחורים.  •

צפייה בגרמי השמיים בעזרת טלסקופים ממוחשבים: אל מערכת השמש ואל מה   •
שמעבר לה.

תופעות שמימיות: ליקויים, מטאורים, אסטרואידים ועוד.  •

קוסמולוגיה - פיזיקה מודרנית, הזמן והמרחב של היקום.   •

מחקר בחלל - טילים, חלליות, לווינים, גשושיות, תחנות חלל,   • 
סוכנויות חלל ואסטרונאוטים.

החיפוש אחר חיים ביקום - האם באמת יש חייזרים?  •

 פרוייקט מסכם: תכנון מסע מחקרי של רכב רובוטי 
מתקדם בחלל )בשיתוף עם מדעי הרובוטיקה(

אתגרים
         תוכנית למצטיינים

 

תוכנית "אתגרים" היא תוכנית ייחודיות למצטיינים, המתאפיינת ברמה אקדמאית 
שמתאימה למספר מצומצם של תלמידים בעלי הישגים וכישורים יוצאי דופן.

 תלמידים יכולים להגיש מועמדות לתוכנית על סמך הישגים לימודיים בבית הספר 
ובמסגרות נוספות )כגון בבית הספר "אופק" או בתוכנית "מרחבים"(. המועמדים מתבקשים 

להציג תעודות ומכתבי המלצה , שעליהם חותמת המוסד הממליץ. כמו כן, כל מועמד 
יעבור ראיון קבלה.

הגשת מועמדות - לא יאוחר מה-20 בנובמבר. 

המועמדים שיתקבלו לתוכנית יחלו ללמוד מייד עם סיום תהליכי המיון. 

ראיונות אישיים 5-12.11.2008

תחילת לימודים 16.11.2008

תוכניות למתקדמים 



E=MC2
E=MC2

חוברת פעילויות אחה"צ      24

E=MC2
E=MC2

25 חוברת פעילויות אחה"צ

אתגרים בירוק!
                   מדעי כדור הארץ

20 מפגשים, בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ז'-ח'

סימולציות של תהליכים אטמוספריים, הידרולוגים וגיאולוגים שונים. 

הקמת תחנה מטאורולוגית ושימוש בציוד מתקדם.

איך נוצרים יהלומים? איך נוצר ברק? צונאמי? התפרצות הר געש? למה מתכוונים 
כשמדברים על התחממות גלובאלית? מה מניע סופות? איך נוצר גשם? מדוע מתרחשות 

רעידות אדמה?

אקלים ואטמוספירה   •

כדור הארץ הדינאמי  •

אוקיינוגרפיה  •

מחזורים גלובאלים   •

התפתחות הוריקנים ושטפונות  •

המדע מאחורי אסונות טבע  •

מדעי הים  •

חיזוי מזג אוויר  •

חקר מאובנים  •

גיאו-כימיה סביבתית  •

תחנת התקשורת הלוויינית האוניברסיטאית המשמשת למחקר  •

רובוטיקה - האתגר הגדול! 

מפגש דו-שבועי, 20 שבועות בשנה )40 מפגשים בכל שנת 
לימוד( שלוש שעות אקדמיות )135 דקות(

לתלמידי כיתות ח' ומעלה

שנה א'

חלק ראשון - תכנות בעזרת Mindstrom, שליטה בהפעלת רובוטים מתקדמים. סוגי 
חישנים, אותות בקרה, קינמטיקה ודינאמיקה, מכניקה, אלקטרוניקה ובקרה של רובוטים. 

בדרך אל הניצחון: לקראת התחרות הארצית ברובוטיקה!

 חלק שני - עשה לך רובוט! בניית רובוט אוטונומי אישי - אשר ניתן לקחת הביתה!
אלקטרוניקה בסיסית, בניית ממשקי הפעלה, טכניקה ופרקטיקה, כלים לפתרון בעיות.

שפת תכנות Visual Basic כממשק להפעלת רובוט.

שנה ב' 

רובוט, מי נתן לך רישיון? תכנית ייחודית לשליטה על רובוט באמצעות עיבוד תמונה. 

תוכנית דו-שנתית
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אתגרים רפואה שנה ב' 
20 מפגשים בני שעתיים אקדמיות )90 דק'( בכל שנה אקדמית.

לתלמידי כיתות ט'-י', בוגרי השנה הראשונה

**אין צורך במיונים נוספים. תחילת לימודים ב- 2/11/2008

הם יודעים על הגוף שלנו יותר ממה שאנחנו יודעים, והרבה פעמים - חורצים גורלות 
בטיפול נכון. הם יודעים לדבר בינם לבין עצמם בשפת הרופאים, רק האחיות והרוקחים 
יודעים לקרוא את מה שהם כותבים. מה לומדים הרופאים בדרכם הארוכה אל התואר 

"דוקטור לרפואה"? אילו ניתוחים וניסויים הם עושים כשהם לומדים, ומה מתרחש מאחורי 
הקלעים במרפאה ובבית החולים? 

תצפיות בחדרי ניתוח  •

רדיולוגיה והדמיה - רנטגן, אולטרה סאונד, CT, ועוד.  •

תרופות - דרכי פעולה, אינטראקציה בין תרופות, תופעות לוואי.  •

תרופות העתיד, התפורות לפי מידות ה DNA של כל אחד....  •

אתיקה ברפואה - מה עושים כשיש החלטה מוסרית קשה?  •

שיקום  •

פיזיולוגיה של מאמץ ורפואת ספורט  •

מטבוליזם ותזונה  •

כימותרפיה ו/או הקרנות  •

רפואה ממרחק - אבחון וריפוי באמצעות  • 
האינטרנט

תוכנית דו-שנתית

אתגרים במתמטיקה שנה ב'
                בחסות המדעית של מכון איינשטיין למתמטיקה. 

20 מפגשים בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות ח'-ט'.

"המתמטיקה מגלה את סודותיה רק לאלה המתייחסים אליה באהבה!" ארכימדס/ 
287-212 לפנה"ס.

המתמטיקה הינה שפת כל המדעים, אך גם עולם וקסום בפני עצמו, עם הגיון וחוקים 
משלו, והפתעות לא מעטות. מסלול אתגרים במתימטיקה מתמקד בפיתוח החשיבה 

המתמטית ויישומי המתמטיקה.

צורות ומספרים שלא הכרתם  •

מהי טענה והוכחה?  •

חידות ופרדוקסים  •

אינסופים מגדלים שונים  •

המתמטיקה שמאחורי המשחקים  •

למכורים

בלבד!

2+2=5
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 אתגרים בפיזיקה מודרנית
    המסע אל העתיד 

20 מפגשים בני שעתיים אקדמיות )90 דקות(

לתלמידי כיתות י'-י"ב.

האדם רק התחיל את צעדיו בחקר החלל. הגענו לירח ושיגור לוויינים. הצעדים הבאים של 
חקר החלל הם נחיתת אסטרונאוטים על המאדים וביסוס נוכחות בתחנות חלל. כל שלב 

מחייב התמודדות עם שאלות מעולם הפיסיקה ליצירת את הטכנולוגיה המתאימה. 

במהלך הקורס התלמידים יחשפו לנושאים מרכזיים הקשורים בחלל בעתיד הקרוב 
וברחוק יותר - כולל תופעות פיסיקליות שכרגע מתייחסים אליהן רק בעולם המדע הבדיוני. 

נושאים כלליים:

חורים שחורים וחורי תולעת.  •

הזמן ותורת היחסות הפרטית של איינשטיין.  •

כבידה ותורת היחסות הכללית של איינשטיין.  •

עולמות מקבילים.  •

אנרגיה סולארית/האפקט הפוטואלקטרי.  •

מחשוב קוונטי.  •

מקורות אנרגיה חדשניים.  •

אלקטרומגנטיות: מרכבות מגנטיות ועד מעליות לחלל.  •

היקום: מהמפץ הגדול ועד לקצה הלא ידוע.  •

יחידות הבנייה של העולם )חלקי הלגו(.  •

רובוטים.  •

טכנולוגיה ברשות המסע בחלל.  •

נוער שוחר מחקר
לתלמידי כיתות י"א- י"ב

מחקר אקדמי, ע"פ בחירה ועניין של התלמיד*. למעונינים- בסיס לכתיבת עבודת גמר.

חשיבה מדעית יצירתית בהישג יד!

התמודדות עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת. 

הנחייה ולווי אקדמי צמוד ואישי למן בחירת הנושא, ניסוח שאלת המחקר, ביצוע עבודת 
החקר וכתיבת העבודה.

*מתמטיקה, מדעי המחשב, מדעי הרוח ומדעי החברה.
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תגליות  סדרת הרצאות אקדמיות לנוער    
)לגילאי 14 ומעלה(   

* עלות השתתפות 10 ₪ )הרשמה מראש(

)יום ד' 10 דצמבר 2008(  1. תינוקות בהזמנה   

)יום ה' 8 ינואר 2009(  2. ננו- טכנולוגיה: העתיד כבר כאן!  

)יום ד' 28 ינואר 2009( 3. חושבים ירוק    

)יום ג' 10 פברואר 2009( 4. המח הממוחשב    

)יום ג' 17מרץ 2009( 5. רפואת ספורט    

)יום ה' 2 אפריל 2009( 6. השתלות איברים: בין אתיקה לרפואה 

)יום ד' 6 מאי 2009( 7. ביולוגיה בחלל: על חיים מחוץ לכדור הארץ 

מסיבת הפתעה לדארווין
מיועד לבני 13-200

יום עיון 

*הרשמה מראש

 שנת 2009 הוכרזה על ידי האו"ם כשנת דארווין. 
היום חוגגים 200 שנה להולדתו ו- 150 שנה לכתיבת ספרו "מוצא המינים".

צ'ארלס דארווין - אחד האנשים שתרמו תרומה אדירה לקידום המדע, לידע ולתרבות 
האנושית בכללה, וזאת - באמצעות הניסוח והבסיס של תורת האבולוציה של המינים. 

לא בכדי קמו לדארווין מתנגדים רבים, שעד עצם היום הזה מנגחים את התיאוריה שבנה 
ומנסים לערער על תקפותה, ואוסרים את הוראתה במסגרות לימוד שונות. 

 בואו לגלות עוד על האיש והמהפכה...
* המסיבה כוללת כיבוד קל.

12.02.2009
1 7 : 0 0  ' ה ם  ו י

סדנאות מדע ודעת 
פעילויות לבתי ספר ולקבוצות

נוער שוחר מדע מציע הרצאות, מעבדות, מופעי מדע וסדנאות במגוון תחומי מדע ודעת, 

המותאמים לקשת נרחבת של גילאים ורמות. 

הפעילויות נועדו לספק אתגרים, היכרות עם שיטות מחקר מודרניות המשמשות בחזית 
המדע, פיתוח חשיבה מדעית והעשרת דעת לבני הנוער. כל זאת תוך חשיפתם עם 

העוסקים במלאכת המחקר המדעי , בסביבה לימודית אוניברסיטאית.

עבודתה של היחידה מתואמת עם הוועדה הממלכתית לקידום החינוך המדעי לנוער, 
ונתמכת על ידי המנהל למדע וטכנולוגיה, המחלקה לנוער שוחר מדע במשרד החינוך.
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ימי הולדת מדעיים
פעילות חווייתית בנושאים מדעיים המשלבים כיף עם למידה:

 קסמים בכימיה
ניסויים והדגמות של קסמים ופעלולים המבוססים על עקרונות כימיים. כל צפייה שווה אלף 

מילים! וגם... פעילות מעשית במעבדת כימיה.

 פיסיקה של קסמים ולהטוטים
מופע המשלב אשליות אופטיות בלהטוטנות, קסמים פיסיקליים, הפיסיקה שמאחורי הג'אגלינג.

 שימו גז! קסמים באוויר
מה באוויר? גזים וכלים מרחפים באוויר

 המטבח המולקלרי - כשהמדע הופך לטעים...
המהפכה האחרונה של עולם הגסטרונומיה. טכניקות מדעיות מתקדמות המביאות לשינוי 

במטבח. 

 בלשים צעירים
המדע בשירות החוקרים הפליליים של המשטרה. פעילות אינטראקטיבית במעבדת כימיה 

וביולוגיה.

 משגרים טילים
רוצים לדעת איך מעיפים טיל לשמיים? בונים ומשגרים טיל מים וטיל כימי.

 הביצה המעופפת
האם נוכל לגרום לביצה לעופף? איך נוכל לזרוק ביצה מגובה רב מבלי שהיא תשבר? מכינים 

מצנחים עבור ביצים, ועורכים תחרות הצנחת ביצה.

 רואים כוכבים
אנחנו יוצאים למסע בחלל! פעילות חווייתית של הרכבת טלסקופים, ותצפית כוכבים 

באמצעות טלסקופים מתקדמים.

 מדע באור אחר
מופע "מדליק" המשלב ניסויים בתאורה כימית, לייזר, ותעתועים אופטיים. 

* הפתעת יום הולדת מדעית לכל הילדים המשתתפים.

* מתנה מיוחדת מנוער שוחר מדע לילד יום-ההולדת.

שעהיום מספר חוגכתההחוג

16:00ה100כיתות ה-ולהיות רופא

16:00ד101כיתות ה-וויזואל בייסיק

17:00ה102כיתות ה-וקסמים בפיסיקה

16:00ב104כיתות ה-ומעבדה פצצה

16:30א103כיתות ה-ורובוטיקה ויזמות

18:00ד106כיתות ה-והשמים הם הגבול

16:00ד105כיתות ה-והטכנאי הצעיר

18:30ב200כיתות ז-טלהיות מדען

17:30ב201כיתות ז-טפלאש

16:00ב202כיתות ז-טמדע מדיה

16:00ה203כיתות ז-טמטבח מולקולרי

17:00א204כיתות ז-טרובוטיקה

 18:00ב 207כיתות ז-טעידן החלל - מתקדמים

18:00ד210כיתות ז-טאתגרים בירוק

17:30א213כיתות ז-טאתגרים במתמטיקה

18:00ד205כיתות ט-יב'מוח והתנהגות ט+

18:00ב 206כיתות ט-יב'משפטים ט+

18:00א300כיתות י-יב'פילוסופיה

SKY LAB'17:30ה301כיתות י-יב

17:00ג, ה 211כיתות ז-יב'רובוטיקה - אתגר ז+

16:00א212כיתות ט-יב'אתגרים רפואה  ט+ שנה 1

18:00ה500כיתות י-יב'אתגרים רפואה שנה 2

18:00ה310כיתות י-יב'אתגרים בפיסיקה מודרנית

פרטים 311כיתות י-יב'נוער שוחר מחקר
באתר 

בהמשך...

רשימת חוגים
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אכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאאלול-תשרי

123456789101112131415161718192021222324252627282930ספטמבר

ליל 
מדענים

ערב 
ראש 
השנה

א' ראש 
השנה

באלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבתשרי-חשון

12345678910111213141516171819202122232425262728293031אוקטובר

ב' 
ראש 
השנה

צום 
גדליה

ערב 
יום 

כיפור

יום 
כיפור

ערב 
סוכות

שמחת חול המועד סוכותסוכות
תורה

אסרו 
חג

גבאכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגחשון-כסלו

123456789101112131415161718192021222324252627282930נובמבר

פתיחת 
חוגי 

אתגרים 
נש"מ

לראות 
רחוק 

להרגיש 
קרוב

יום 
זכרון 
יצחק 

רבין

 פתיחת
חוגי 

אתגרים 
נש"מ

אסטרו-קומזיץ

דגבאלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדכסלו-טבת

12345678910111213141516171819202122232425262728293031דצמבר

לראות 
רחוק 

להרגיש 
קרוב

 תגליות-
 תינוקות
 בהזמנה

א' 
חנוכה

הפנינג חנוכה
חנוכה

חנוכה

והדגבאכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאי' טבתטחזוהטבת-שבט

12345678910111213141516171819202122232425262728293031ינואר

 חורף
חם 
נש"מ

צום י' 
בטבת

 תגליות
 ננו-

טכנו'

 תגליות-
חושבים 

ירוק

דגבאלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזשבט-אדר

12345678910111213141516171819202122232425262728פברואר

IMUNחורף 
חם 
נש"מ

ט"ו 
בשבט

 תגליות-
המח 

הממוחשב

מסיבת 
דארווין

והדגבאכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהאדר-ניסן

12345678910111213141516171819202122232425262728293031מרץ

 חורף
חם 
נש"מ

תענית 
אסתר

שושן פורים
פורים

 תגליות-
רפואת 
ספורט

תחילת 
חופשת 

פסח

והדגבאלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזניסן-אייר

123456789101112131415161718192021222324252627282930אפריל

 מאה
שעות  

אסטרונומיה

הפנינג 
פסח

 מאה
שעות  

אסטרונומיה

ערב 
פסח

שביעי חול המועד פסחפסח
של 
פסח

אסרו מימונה
חג

פתיחת 
הרשמה 
למחנות 

הקיץ

יום 
השואה

יום 
הזכרון

 יום 
עצמאות

לראות 
רחוק 

להרגיש 
 קרוב

חזוהדגבאכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזאייר-סיון

12345678910111213141516171819202122232425262728293031מאי

 תגליות-
ביולוגיה 

בחלל

ל"ג 
בעומר

ערב אסטרו-קומזיץ
שבועות

אסרו שבועות
חג

חזוהדגבאלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטסיון-תמוז

123456789101112131415161718192021222324252627282930יוני

לראות 
רחוק 

להרגיש 
קרוב

סיום 
לימודים 

חט"ע

סיום 
לימודים 

בי"ס 
יסודי

פתיחת פעילות פעילויות נש"מ  שבתות  חופשות 

לוח חופשות ופעילויות
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)X מעוניין בפעילות  )סמן 
בקמפוס ירושלים           בקמפוס רחובות      

לטופס הרשמה יש לצרף:

1. סוג כרטיס אשראי:  ___________________   שם בעל הכרטיס: ________________

תוקףמספר כרטיס אשראי 

2. תקנון חתום ע"י התלמיד וההורה.    3. צילום תעודת עולה )לעולים חדשים(

תקנון נוער שוחר מדע
א. פעילות בנוער שוחר מדע:

הפעילויות מתקיימות בחדרי לימוד ובמעבדות באוניברסיטה במשך הקיץ, במסגרת ובשעות כפי שיקבע   .1
ע"י המרכז לנוער שוחר מדע.

2.  כל תלמיד אחראי לברר עם המדריך המקצועי או במשרדי המרכז באיזו כיתה/מעבדה מתקיימת  
הפעילות בו הוא משתתף. תלמידים אינם רשאים להיכנס לכיתות של פעילויות שאינם רשומים אליהם.  

הכניסה לכיתות מחשבים אחרות בקמפוס אסורה בהחלט, אלא אם הותרה הכניסה באישור מראש  
ובכתב ממנהלת המרכז לנוער שוחר מדע.

תלמיד אשר יעדר ללא הצדקה מוכחת, תישלל זכותו להמשיך בפעילות,כולל שימוש במתקנים אשר    .3

הינו מורשה להשתמש בהם בגין היותו בפעילות אליה התקבל.

ב. פעילויות מחוץ לקמפוס: 
הפעילויות אשר מתקיימות מחוץ לכתלי האוניברסיטה מחייבות את המשתתפים בהתנהגות הולמת   .1

ואחראית.

אין להסתובב בשטח ללא ליווי המדריכים/מאבטחים וללא אישור של גורם מוסמך מהאוניברסיטה.  .2

אין להתרחק מן הקבוצה ללא אישור המדריך.  .3

על התלמידים להישמע להוראות המדריכים בכל זמן הפעילות.  .4

ג. כללי:
על התלמיד להתנהג בצורה הולמת, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים  והגורמים   .1

המוסמכים באוניברסיטה.

2.   התלמיד והוריו מצהירים כי התלמיד הינו במערכת החינוך הרגילה וכי הוא במצב בריאותי תקין ואינו סובל 
מכל מחלה ו/או מגבלה העשויה למנוע ממנו עיסוק בחומרי מעבדה. על  התלמיד להודיע על כל שינוי 

במצב בריאותו כאמור בצירוף חוות דעת רפואית. המשך השתתפותו בפעילויות יקבע ע"י המרכז לנוער 
שוחר מדע.

3.   התלמיד והוריו יישאו באחריות המלאה עבור נזק שיגרם ע"י התלמיד לאוניברסיטה לרבות  ציוד ו/או לכל 
אדם אחר ויחויבו בתשלום מלוא  הנזק. למעט נזק הנובע מהתנהגות ו/או שימוש סביר.

היחידה לנוער שוחר מדע רשאית להפסיק השתתפות תלמיד, זמנית או לצמיתות, אם ע"פ  שיקול דעתה   .4
הפר התלמיד מהוראות תקנון זה, או שמצב בריאותו אינו מאפשר המשך השתתפותו בתכנית.

ביטולים: ביטול שיעשה מראש, עשרה ימים עד יום תחילת החוג – יחייב דמי ביטול בסך 100 ₪. עזיבת   .5
החוג במסגרת שלושת המפגשים הראשונים תחייב דמי ביטול בסך 100 ₪ ותזכה את הנרשמים בהחזר 

 שכר הלימוד, להוציא המפגשים עד לקבלת הודעת הפרישה )כולל(. הודעת הפרישה תעשה בכתב. 
לאחר שלושת המפגשים הראשונים לא יוחזר שכר הלימוד.

אנו מצהירים כי קראנו את האמור לעיל ומסכימים לנהוג עפ"י האמור:
שם התלמיד:  ___________________   חתימת התלמיד:  ______________    כיתה:  _______  

שם ההורה:  _________________    חתימת ההורה:  ________________

ללא חתימת התלמיד וההורים לא יוכל התלמיד להשתתף בתכניות נוער שוחר מדע באוניברסיטה העברית 
בירושלים/רחובות במשך שנת הלימודים.

 יש להעביר תקנון זה חתום בצירוף טופס ההרשמה לפקס 02-6585376  
.nsmada@savion.huji.ac.il או למייל

טופס הרשמה לפעילויות שנה"ל התשס"ט
פרטי הורי התלמידפרטי התלמיד

שם האם: שם פרטי:

מס' ת.ז.:  שם משפחה:

מקום עבודה:מס' ת.ז. )הכרחי(:

טל' בעבודה:                          נייד:תאריך לידה:                              מין:

שם האב:שם בית הספר:                          כיתה:

מס' ת.ז.:דוא"ל:

מקום עבודה:טלפון בבית:

טל' בעבודה:                          נייד:למדתי בנוער שוחר מדע: כן / לא

כתובת מגורים:                                                      עיר:                                          מיקוד:     

נא לציין 3 פעילויות לפי סדר העדפה. התלמיד ישולב בבחירה הראשונה מתוך רשימה זו.
שתי הבחירות האחרות מהוות תחליפים למקרה של חוסר מקום או אי פתיחת הפעילות המבוקשת.

מעוניין להשתתף:     בפעילות אחת             בשתי פעילויות               בשלוש פעילויות  

שם החוג

בחירה ראשונה: 

בחירה שניה:

בחירה שלישית:

אישור הורים: 
הנני מאשר/ת בזה לבני/בתי  __________  להשתתף בפעילות נש"מ שנה"ל התשס"ט ובכל   •

הפעילויות הנכללות בהם. 

הנני מצהיר/ה בזאת כי מצב הבריאות של בני/בתי תקין.  • 
 )אם יש מגבלות כלשהן, נא לציין(:  ________________________________
שם קופת החולים: __________________________________________

הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי והבנתי את תקנות ההרשמה והביטולים ומסכימ/ה לנהוג על פיהן.  •

תאריך  _________________                     חתימת הורה  _________________

 לסגל האוניברסיטה העברית בלבד
ידוע לי כי בגין קבלת הפטור משכר הלימוד ייזקף מלוא הסכום להכנסתי לצורך חישוב ניכויי המס.

שם   ______________________     חתימה   ____________________

מניין קיבלת מידע על פעילות בנוער שוחר מדע? )הקף בעיגול(

הורי עובדי אוניברסיטה4תלמיד ותיק בנוער שוחר מדע1

מורה המליץ שאשתתף5פלייר בתיבת הדואר2

שמעתי מחבר6פרסום בעיתון3



טופס בקשת מלגה
טופס זה ימולא רק ע"י נרשמים הזקוקים לסיוע מסיבות כלכליות.  

האישורים הנדרשים:
שכירים: 3 תלושי משכורת אחרונים. א. 

עצמאים: אישור רואה חשבון על גובה ההכנסה החודשית בשנת המס השוטפת.  
אישור כלל קצבאות הביטוח הלאומי לשנה זו. ב. 

צילום ספח תעודת זהות בו מופיעים פרטי כל בני המשפחה. ג. 
משפחה המבקשת מלגות למספר ילדים תמלא טופס נפרד בעבור כל אחד מהם.  ד. 

למשפחה המטופלת ע"י השירות הסוציאלי - יש לצרף חוות דעת של עו"ס. ה. 

כל מסמך נוסף שיכול לסייע )אישורים רפואיים, מכתב מביה"ס וכדומה(. ו. 

 טופס הבקשה והאישורים הנ"ל יוגשו עם טופס ההרשמה עד למועד סיום ההרשמה. 
 בקשת המלגה לא תובא לדיון ללא כל האישורים, מצורפים בעת הגשת הבקשה.

נא למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור.

פרטי הורי התלמידפרטי התלמיד

שם האם: שם פרטי:

מס' ת.ז.:  שם משפחה:

מקום עבודה:מס' ת.ז. )הכרחי(:

טל' בעבודה:                          נייד:תאריך לידה:                              מין:

שם האב:שם בית הספר:                          כיתה:

מס' ת.ז.:דוא"ל:

מקום עבודה:טלפון בבית:

טל' בעבודה:                          נייד:למדתי בנוער שוחר מדע: כן / לא

כתובת מגורים:                                                      עיר:                                          מיקוד:     

גובה עזרה / מלגה הניתנת ע"י מקור אחר:  _____ ₪

קבלנו מלגה בעבר:  כן / לא,  מתי? ________

הילדים מתחת לגיל 18: נא לצרף צילום של תעודת הזהות בה מופיעים כל בני המשפחה.

שם הילדתעודת זהותשנת לידה

הסיבות לבקשת המלגה  _______________________________________________
_______________________________________________________________

 הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי נכונים, מלאים ומדויקים,
חתימה:  ____________                   שם: ________________ 

 לשימוש המשרד
 תאריך קבלת טופס: 

טופס הרשמה מס' _____

חוברת פעילויות אחה"צ      38
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לפרטים נוספים והרשמה:
מרכז נוער שוחר מדע ע”ש יוסף מאירהוף

טלפונים: 6585346, 02-6585475, פקס: 02-6585376
www.nsmada.huji.ac.il :ובאתר


