
החברה העירונית ראשל"צ 
לתרבות, ספורט ונופש

וקהילה רט  בת ספו ביה״ס למחוננים ע״ש רון ורדיחטי

כדאי לדעת
יום הפעילות כולל – ארוחת בוקר – כריך עם ממרח וירקות חתוכים, ארוחת -12 פרי   •

ובצהרון ארוחת צהריים חמה הכוללת מנת בשר פחמימות וירקות שיסופקו ע"י חברת 
קייטרינג מאושרת משרד החינוך והבריאות.

כל הפעילויות מתקיימות בתוך בי"ס רון ורדי.  •
בכל קבוצה יהיו עד 23 תלמידים.  •

רישום שני אחים לקייטנה – אח שני 10% הנחה. רישום לשני מחזורים – 10% הנחה.  •
פתיחת קבוצה מותנית במינימום מספר משתתפים.  •
פתיחת צהרון מותנית במינימום מספר משתתפים.  •

זמני הרשמה לקייטנה
פתיחת ההרשמה – יום א' 6.5.18 ועד יום ב' ה-19.6.18 

או עד לתפוסה מלאה בכיתות.
פתיחת הקייטנה מותנת במינימום נרשמים.

  לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן ליצור קשר: 
   עם עינב  בטלפון: 03-6837723/054-3548222 או

ronvardi1@hironit.co.il  :בכתובת מייל   
   שעות מענה טלפוני: ימי א', ב', ג', ה' בין השעות 15:00 - 19:30

ההרשמה כוללת:
* חתימה על טופס הצהרת בריאות

* הסדרת תשלום

קייטנת 'בעקבות האגדות'  
19.8.18-30.8.18 לעולים לכיתות א׳-ג׳ בלבד
בסוף אוגוסט, בשבועיים האחרונים של החופש הגדול, נקיים קייטנה

לכבוד סוף החופש ולקראת שנת הלימודים החדשה.
בכל יום נצא להרפתקה חדשה, בעקבותיה נעורר לחיים את האגדות

והדמויות האהובות עלינו בטכניקות שונות ומגוונות, נבנה דגמים,
נשתתף בתחרויות, חידונים ומשחקי חברה מעשירים.

אז אם אתם רוצים להציל את ריפונזל בעזרת מנוף גלגלת מופלא,
ללכת שבי אחר הרובוט המחלל מהמלין או לפגוש את עמי ותמי 
בבית שוקולד טעים במיוחד, אתם מוזמנים להצטרף אלינו למסע
קסום בעקבות האגדות, בשבועיים האחרונים של החופש הגדול!

שעות: 8:00-13:30 - 1,295 ₪ 
צהרון: 13:30-17:00 - 665 ₪

הגדולהחופש קייטנת 

רון ורדי והמרכז העירוני למצויינות
קייטנות קיץ חווייתיות, מעשירות ומרתקות!

קייטנת החופש הגדול
קייטנת החופש הגדולרון ורדי והמרכז העירוני למצויינות

מחזור
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נשמח לראותכם,
צוות המרכז העירוני למצוינות
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אתם מוזמנים לצלול איתנו לתוך עולם מופלא! 
עולם בו כל משחקי המחשב האהובים עלינו מתעוררים לחיים! 

בכל יום נעסוק באספקט אחר של המשחק באמצעות יצירה, משחקי
חברה, חידות ועזרים טכנולוגיים במטרה לעורר את המשחק לחיים

ולהפוך אותו לתלת מימדי ובגודל אנושי.
•  את מי נפגוש?

בשבוע 1 - אנגרי בירדס -  נקיים את אולימפיאדת הקטפולטות 
הגדולות בעולם, ננסה לגנוב את ביצי הציפורים מהקן, מבלי שיישברו 

בעזרת רובוטים חכמים ונקיים תצוגת תחפושות מרהיבה.
בשבוע 2 - האחים סופר מריו - נבנה את מסלול הפטריות והפרחים

בגודל אנושי ונצלח אותו בעזרת רובוטים שנבנה ונתכנת, נלחם במפלצת 
עם כלי ירייה חכמים ונחגוג בריקוד קבוצתי בממלכת הפטרייה.

בשבוע 3 - גיטר הירו - נקים את הלהקה הכוכבת הבאה, ננגן בכלי 
נגינה ייחודים שנבנה בעצמינו, נפיק צלילים בעזרת חיישנים ותדרים 

שונים ונפיק פסטיבל חגיגי לסיום.
**התכנים מותאמי רמה וגיל ושונים בדרגת הקושי.

שעות: 8:00-13:30, ניתן להירשם לצהרון עד השעה 16:00.   
מחיר: 8:00-13:30 - 1,940 ₪ | צהרון )13:30-16:00( - 710 ₪.    

קייטנת 'מסביב לעולם' 
22.7.18-9.8.18  לעולים לכיתות א׳-ג׳ 

אתם מוזמנים לחדש את הדרכון ולארוז מזוודה! 
אנחנו יוצאים למסע מסביב לעולם!

בכל יום נבקר במדינה חדשה ונכיר את הגלובוס שלנו מקרוב. 
ביחד נגלה את המאפיינים המרתקים של כל מדינה כגון – התרבויות 

והמנהגים השונים, מילים חשובות בשפה, חוויות קולינריות
ואישים בולטים )מדענים וממציאים ששינו את העולם, אומנים

דגולים, זוכי פרס נובל(. 

אז אם לא יצא לכם לבקר בתאילנד, אנטרקטיקה, הולנד, סינגפור,
ארגנטינה, האיים הכנריים ועוד מלא מקומות מגניבים – 

הצטרפו אלינו לחוויה טרנס-אטלנטית בה נחקור את היבשות
השונות, נפליג באוקיינוסים ונבקר בשבעת פלאי תבל. 

כל הפעילויות משלבות פעילויות ביצירה, בניה, משחקים, 
משימות וחידות חווייתיות!

שעות: 8:00-13:30, ניתן להירשם לצהרון עד השעה 16:00.
מחיר: 8:00-13:30 - 1,940 ₪ | צהרון )13:30-16:00( - 710 ₪.

למי הקייטנות מיועדות? 
תלמידי בי"ס למחוננים ומצטיינים ע"ש רון ורדי.  •

תלמידי המרכז העירוני למצוינות העולים לכיתות א' -ז'.  •
תלמידים העולים לכיתות א' - ו' אשר הומלצו ע"י הצוות החינוכי בבתי הספר/גנים.  •

קייטנת החופש הגדולרון ורדי והמרכז העירוני למצויינות

קייטנת 'יוצאים מהמסך'
1.7.18-19.7.18 כיתות א' – ו'
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הורים ותלמידים יקרים שלום רב!
אנו שמחים להזמין את תלמידי בי"ס למחוננים ע"ש רון ורדי והמרכז העירוני למצוינות 

לקייטנות קיץ חווייתיות, מעשירות ומרתקות!
קייטנת 'התמחויות'  

22.7.18-9.8.18  לעולים לכיתות ד'–ז'
אתם מוזמנים לצלול לעולם הרובוטיקה והעיצוב! 

לבחירתכם שני מסלולים: מסלול עיצוב או מסלול רובוטיקה. 
בכל מסלול שתבחרו תזכו להעמיק, להתנסות וליהנות לכל אורך הקייטנה. 

הבחירה במסלול מאפשרת התאמה לנטיית הלב הטבעית, העמקה
בתכנים והגעה לרמת קושי גבוהה.

• מסלול עיצוב - מורכב משלושה פרויקטים בתחומים שונים: 
עיצוב מוצר, עיצוב גרפי ואנימציה. 

בכל פרויקט נעבור תהליך אישי, מחקרי באוריינטציה לאותו תחום 
עיצוב. לאורך הפרויקטים שזורות פעילויות העשרה לפיתוח חשיבה

יצירתית ומתודות עבודה.
עיצוב מוצר - נלמד למדל מודלים תלת ממדיים בתוכנת מחשב ונדפיס

אותם במדפסת תלת ממד.
עיצוב גרפי - נלמד מושגי יסוד חשובים וניישם אותם בעיצוב כרטיס 

ביקור אישי.
אנימציה - נלמד להוציא רעיון לפועל בעבודת צוות ונפיק סרטון

בטכניקת סטופ-מושן.
• מסלול רובוטיקה - משלב תכנון ובנייה, מכניקה, אלקטרוניקה ותכנות.
מורכב משלושה פרויקטים, בכל פרויקט נתמודד עם אתגר חדש, כל אחד

ינתב את הבנייה שלו בצורה יצירתית וייחודית.
פרויקט וייפ-אאוט – ניצור מסלול מכשולים ונתמודד עם בניית מנגנונים

ומבנים גדולים ומורכבים.
פרוייקט משימת ריגול - נבנה רובוטים חכמים שיודעים להתמצא במרחב

באופן עצמאי בעזרת חיישנים מיוחדים ומצלמה.
פרויקט דה וינצ'י – נבנה מכונת טיסנים משוכללת ונערוך ניסויים ותחרויות

מעולם האוירודינמיקה..  
   

שעות: 8:00-13:30, ניתן להירשם לצהרון עד השעה 16:00.
מחיר: 8:00-13:30 - 1,940 ₪ | צהרון )13:30-16:00( - 710 ₪.


