
 

 
 
 
 
 

 

 מנהלים ומורים נכבדים,
 

 , הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, נקיים במכון דוידסון לחינוך מדעיח בקיץ תשע"
 .מדע ע"ש פרופ' עמוס דה שליט מחנות

 
  מחנה מדע לנוער

 
רנים ט' מצטיינים וסק-מיועד לבוגרי כיתות ח' מחנה מדע לנוער ע"ש פרופ' עמוס דה שליט

 מכל רחבי הארץ.
 

 בתנאי פנימיה בכפר הנוער במכון ויצמן 29/7-2/8/2018בתאריכים  המחנהיתקיים השנה 
 

 יקה, ביולוגיה, כימיה ומתמטיקהסבנושאים מגוונים בפימדי יום יעסקו  המשתתפים במחנה
יבקרו במעבדות מכון ויצמן למדע, יפגשו עם סטודנטים ומדענים, ישמעו הרצאות ויתנסו 

עילויות חברתיות לגיבוש פו לימודיים מחוץ למכון . המחנה כולל גם סיוריםבעבודת מעבדה
 . ולהנאה

 כלכלי.  -ניתן להגיש בקשות למלגות על רקע אישי

 בקישור הבא והרשמה על המחנה נוספים לפרטים
 

 סדנת מדע עכשווי
 

פועלת במכון ויצמן למדע מאז שנוסדה בשנת שליט סדנת מדע עכשווי ע"ש פרופ' עמוס דה 
בילים במכון ויצמן למדע ובמוסדות מחקר , רבים מבוגריה נמנים על החוקרים המו1964

 אקדמיים נוספים, במערכת הביטחון, בתעשייה ובמערכות הציבוריות.

 ( 5-16.8.2018במכון ויצמן למדע במהלך שבועיים בחודש אוגוסט ) השנה תתקיים הסדנה

יב', אוהבי מדע וסקרנים הזדמנות ייחודית ומרתקת -לבוגרי כיתות י' הסדנה מזמנת 
ת במחקר במעבדות מכון ויצמן בפקולטות השונות )ביולוגיה, ביוכימיה, כימיה להתנסו

 ,פיסיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב( תחת הנחיה אישית של החוקרים. 

במהלך הסדנה ייחשפו המשתתפים גם לחזית המחקר המדעי באמצעות הרצאות מפי 
יקה הזדמנות להכיר בני בנוסף, הסדנה מענ מדענים בכירים ובוגרי הסדנאות משנים קודמות.

נוער מצטיינים מרחבי הארץ בעלי עניין משותף בתחומי המדע ויחד ליהנות גם מפעילות 
 חברתית בבריכה, בטיולים ועוד.

 כלכלי.  -ניתן להגיש בקשות למלגות על רקע אישי

 בקישור הבא והרשמה הסדנהעל  נוספים לפרטים
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 תלמידים מצטיינים בבית ספרכם. זה אל לכם אם תפנו מכתב  ודהנ
 

, אתם מוזמנים את בית ספרכם ואשר ייצג יםתלמיד ותלמחנ ואנו מקווים כי אכן יתקבל
 .לאירועי הסיום

 מודים לכם על שיתוף הפעולה.
 

                                                       
 בברכה,                                                      

 
 תחום מצויינות והעשרה מדעיתמנהלת  -אתי הרמתי 

 אביבית שוסטר ושרי יבלולביץ' -םרכזות התחו                                
 

 
  

 

 08-9378300: , מכון דוידסון לחינוך מדעיהרישום יחידתל גם לפרטים נוספים ניתן לפנות

 

 

  


