
	 סדנאות רב תחומיות
	  חברים חדשים לחיים – מפגש מרתק ומהנה 

עם ילדים מכל הארץ
	 קמפוס מאובזר הכולל סטודיו לאמנות ולפיסול, 

מדשאות, מועדונים, חדרי מחשבים ואינטרנט, 
חדרי אימון למוזיקה, ספריה, מעבדות חדישות 

ומשוכללות ומגרשי ספורט
	  פעילויות חברה וכיף, בריכה, טיולים ועוד 

המון הפתעות...
	 צוות מדריכים חברתיים איכותי ומנוסה המלווה את 

התלמידים 24 שעות ביממה
מתחם הקמפוס מגודר ומאובטח 24	  שעות ביממה.

	 איסוף מנקודות מרכזיות בארץ ביום פתיחת המחנה 
)במחנה קיץ מדעי – גם פיזור ביום סיום המחנה(

	 מטבח כשר

 בקרו באתר האינטרנט שלנו והירשמו 
www.excellence-camps.org

 קו ישיר למשרד מחנות הקיץ
1-800-800-610

מנהל המחנות: עופר זגורי 052-2600781
camp@excellence.org.il  דוא"ל

 חפשו אותנו בפייסבוק: מחנות הקיץ של 
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך 

ומה עוד במחנות...

 המחנות יתקיימו בקמפוס המרכז הישראלי 

למצוינות בחינוך בירושלים, בתנאי פנימייה מלאים.

הקיץ   מחנות 
בחינוך למצוינות  הישראלי  המרכז  של 

ואתגרים חוויות  של  קיץ 
מחנה יאסא ע"ש ברינקט

לבוגרי כיתות ח'

מדעים | מוזיקה | אמנות | מדעי הרוח

30.6-8.7.15

מחנה 
יאסא
לכיתות ח'

Brincat Camp at IASA

מחנה קיץ מדעי
לבוגרי כיתות ו', ז'

19-24.7.15
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)לשעבר מחנה צ'ייס(
30 ביוני - 8 ביולי 2015 | לבוגרי כיתות ח'

מחנה הקיץ הותיק של המרכז הישראלי למצוינות 
בחינוך למסיימי כיתות ח' בתחומי המדעים, 

 המוזיקה, האמנות ומדעי הרוח. 
בשנתו ה-26 מציע המחנה, כמו בכל שנה, תוכנית 

מאתגרת המשלבת לימודים ברמה גבוהה ומעמיקה 
מאד עם חוויות חברתיות עשירות ומגוונות.

מדעים
 התוכנית הייחודית של מגמת המדעים במחנה מבוססת על שילוב 

 של לימוד והתנסות. התוכנית מציעה הזדמנות לביסוס ולהכרת 
מושגי יסוד ושיטות מחקר מרכזיות באמצעות העמקה לימודית 

בתחום מדעי ספציפי, אשר נבחר על ידי התלמידים מתוך מספר 
קורסים. תחום זה נלמד תוך עריכת פרויקט מחקר אישי מאתגר.

מוזיקה
מגמת המוזיקה מיועדת למוזיקאים צעירים המוצאים במוזיקה דרך 

ביטוי, באמצעות נגינה או הלחנה. במהלך המחנה מתקיימים לימודים 
מעמיקים במספר תחומים במסגרת סדנאות ושיעורים, ביניהם שיעורי 

תיאוריה ופיתוח שמיעה, הרכבים קאמריים, קומפוזיציה ותזמור, 
תולדות המוזיקה וניתוח יצירות.

אמנות
מגמת האמנות של המחנה מציעה לתלמידים תשעה ימים של עיסוק 

אינטנסיבי באמנות. העבודה בסדנאות הרישום, הפיסול והצילום 
מתבצעת בחללי האמנות המרשימים של התיכון הישראלי למדעים 

ולאמנויות. במקביל נלמדים נושאים עיוניים כמו תולדות האמנות 
ושיעורים בין תחומיים. 

מדעי הרוח
תוכנית הלימודים של מגמת מדעי הרוח במחנה מתמקדת השנה 

בספרות הפנטזיה. במסגרת הקורס ייערכו שלוש סדרות של 
מפגשים. כל סדרה תתמקד בהיבטים שונים של ספרות הפנטזיה: 

השאלות הפילוסופיות,השאלות הספרותיות/אסתטיות והקשרים 
למקורות מיתולוגיים שונים.

המורים במגמות השונות הם אנשי צוות ההוראה 
של התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות – חוקרים 

ואמנים פעילים - ומורים אורחים נוספים.

מחנה יאסא ע"ש ברינקט

מחנה קיץ מדעי של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, המתקיים זו 
השנה ה-18, הוא מחנה ייחודי לתלמידים בעלי עניין וסקרנות בתחומי 

המדעים והמתמטיקה. המחנה משלב לימוד מלהיב ומאתגר עם חוויות 
קיץ מרעננות ומיוחדות, ומפגש חברתי בלתי נשכח עם ילדים בעלי 

תחומי עניין דומים מכל רחבי הארץ. 
במהלך ששת ימי המחנה נתנסה בתחומי חשיבה מתמטית שונים, 

נבצע ניסויים מדעיים, נגלה תגליות ונחפש מטמונים, כל זאת בהנחיית 
מורי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.

הפעילויות כוללות נושאים מגוונים:
זהירות! כאן בונים

נתנסה במשימות שונות בהן נצטרך לבנות מבנים יציבים מחומרים 
שונים ומשונים... חשיבה לא מספיקה כאן, בלי מיומנויות חברתיות 

ועבודת צוות זה לא יקרה!

מסע בין כוכבים
יוצאים מחוץ לגבולות האטמוספירה... משחק תחרותי בו נבחן את 

ידיעותינו בנושא החלל. 
האם נשרוד את המסע לעולמות רחוקים ובחזרה אל כדור הארץ? 

יום חוקר – מז"פזפים
איך פותרים תעלומה בלשית באמצעים מדעיים? נלך בעקבותיהם 

של הבלש שרלוק הולמס וד"ר ווטסון ונשלב חשיבה לוגית ועקרונות 
מדעיים במטרה לפתור חידה בלשית. במהלך הפעילות נלמד את 

הבסיס המדעי לעבודת הזיהוי הפלילי.

יישומדע
איך הופכים תוכן מדעי לנגיש ומעניין? אנחנו נביא את הנושאים ואתם 

את היצירתיות...

חידון וירטואלי – בעקבות האוצר האבוד
באמצעות כיתה וירטואלית נערוך פעילות תחרותית בחידון מתמטי מרתק. 

ביקור במוזיאון המדע ופעילויות נוספות.

קיץ מדעי

 מידע אודות תהליך המיון ותנאי הקבלה 
לכל מגמה ניתן למצוא באתר האינטרנט

19 - 24 ביולי 2015 | לבוגרי כיתות ו', ז'


