
 

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל למדע ולטכנולוגיה
 אגף להשתלמויות ולהדרכת עו"ה

 

 
 

 השתלמות מורים בנושא:

 הטסה בתוכנית הרחפנים קבוצה  מדריך/ה הקורס למור
((MOONA CHALLENGE   במסגרת תחרויות

 הרובוטיקה הלאומית
 1961056שעות  56גמול עם ציון 

ואורט אפיקים, היחידה להשתלמויות הפיקוח על השתלמויות עו"ה במינהל למדע ולטכנולוגיה 
 .שבנדוןדיעים בזאת על פתיחת ההשתלמות אורט ישראל, מושל  מורים

 

נושאי לימוד 
 עיקריים

 והפעלתו. היכרות עם הרחפן 
  ני הטסה על הסימולטור והמקלטאימוסדנאות 
 כלים לחניכת תלמידים להטסת רחפנים 

 

 לשינויחלל  – צוות מונא המרצים

 אוכלוסיית יעד

 

 אין צורך בניסיון קודם –מורי מגמות טכנולוגיות 

 ל השתלמות לעו"ה בלבדמוכר לגמו
 

 מועדים
 

 במתכונת שלההשתלמות תתקיים 
 7  בתאריכים הבאים: פיזיים מפגשים 

 09:00-16:00בשעות     
   10.08.16 ,11.08.16 ,14.08.16 ,15.08.16 ,16.08.16 ,17.08.16 ,

18.08.16  
             

    מרכז החלל מונא, גליל קום ההשתלמותמ

 ₪  180 דמי השתתפות

 .03-6301366לפקס' מס'  טופס ההרשמה המצ"ב באמצעות הרשמה הרשמה
  slavab@mapa.ort.org.il או לכתובת דוא"ל

 

 פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים 

 ד מועדהיחידה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, במידה ויהיו כאלה נודיעך בעו 

 נשלחה בקשה לאישור תוכנית במשרד החינוך* 

 

 

 

 ב ב ר כ ה    

 בתיה מנו ירון דופלט פאינה רוש
  מכונות הנדסתהוראת  תמנהל

 ומערכות ייצור ממוחשבות
  מכונות הנדסתמפמ"ר 

 ומערכות ייצור ממוחשבות
 מנהלת אורט אפיקים,

 היחידה להשתלמויות מורים
 במנהל למחקר ופיתוח ולהכשרה, אורט משה"ח ה, אורטבמנהל למחקר ופיתוח ולהכשר

mailto:slavab@mapa.ort.org.il


 

 , 25203ת.ד.  67299, ת"א 28הטייסים דרך  כתובת: אורט אפיקים היחידה להשתלמויות מורים במנהל למחקר ופיתוח ולהכשרה,  

 mapa.ort.org.ilslavab@  -דוא"ל  6301366-03פקס:  7063013-03טל': 

 Afikim.ort.org.il אתר האינטרנט שלנו:

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל למדע ולטכנולוגיה
 אגף להשתלמויות ולהדרכת עו"ה

 

 
 

 ט ו פ ס   ה ר ש מ ה

 לכבוד
 מורים  השתלמויותהיחידה ל -אורט אפיקים 
 אורט ישראל 
 67299אביב -תל, 28דרך הטייסים 

 03 – 6301366פקס: 
  slavab@mapa.ort.org.ilניתן לשלוח את טופס ההרשמה לדוא"ל 

 הרשמה להשתלמות בנושא:

קורס למורה מדריך/ה קבוצה הטסה בתוכנית הרחפנים  
((MOONA CHALLENGE   במסגרת תחרויות

 הרובוטיקה הלאומית
 1961056שעות  56גמול עם ציון 

                        /         ת.ז.                             שם פרטי                                שם משפחה 

 מכללה  תיכון   חט"ב                                                               )במדויק(ביה"ס שם 

 כן       מספר העובד באורט הוא __________________   לא  מקבל משכורת מאורט      

 לא  מורה במסגרת עוז לתמורה       כן     לא  מורה במסגרת אופק חדש 

 כן        

                                               מקצוע ההוראה                                          תפקיד בביה"ס 

                                                            כתובת פרטית                                       טל' בבית

                                                                                דוא"ל                                       נייד

 .₪ 180 .-דמי ההשתתפות בהשתלמות 

 מקומך בהשתלמות מובטח רק לאחר הסדרת דמי ההשתתפות.

השתתף בהשתלמות, עליך להגיע למפגש הפתיחה שיתקיים אנחנו מברכים אותך על שבחרת ל

 לא תהיה תזכורת מטעם היחידה. 10.08.16בתאריך 

 במשבצת המתאימה: X -סמן/י ב

 לפקודת אורט ישראלש"ח  180.- מצ"ב המחאה ע"ס. 

 למקבל/ת  משכורת מאורט ושאיננו מורה בשבתון. 

 .                 מס' העובד באורט ₪  081.- שלהריני מאשר/ת לכם לחייב את משכורתי באורט בסכום 

 .יחידת ההשתלמויותידי -טל עלתבו השתלמותדמי ההשתתפות יוחזרו רק אם ה

 למורים בשבתון בלבד:
 אושרה לי ע"י קרן  הזאת( וההשתלמות 31.8.2013 - 1.9.12) גע"אני מורה בשבתון בשנה"ל תש

 המורים/הסתדרות המורים )מחק את המיותר(.ההשתלמות והיא ע"ח קרן ההשתלמות של ארגון 
  חשבוני בקרן ההשתלמות ההשתלמויות על הרשאה לחיוב יחידתידוע לי שעלי לחתום במשרד 

 (0270)מספר מוסד 
 _____________חתימה                                       תאריך

 רק למשתלמים שהסדירו הרשמההכניסה לקמפוס תתאפשר לשימת ליבך 
 ובהצגת תעודת זהות בכניסה לשומר בשער

 נשלחה בקשה לאישור תוכנית במשרד החינוך* 
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