פרחי רפואה  -תוכנית מצוינות ריאלית  -תשע"ט
"הדואג לימים זורע חיטים ,הדואג לשנים נוטע עצים ,הדואג לדורות מחנך
אנשים) ".יאנוש קורצ'אק(

מטרות התוכנית:
 .1חשיפת תלמידים לעולם הרפואה המרתק ולחשיבות קיום אורח חיים בריא
ורפואה מונעת.
 .2חוויה לימודית מעשירה ,חינוכית ויוצאת דופן החושפת אותם לעולם
הרפואה המודרני ולתחומי קידום בריאות.
 .3מסגרת פעילות המעודדת סקרנות ,יצירתיות ואהבת הלמידה והחקירה.
 .4הנגשת נושאים מרתקים מתוך העולם האקדמי לתלמידים והעשרת
עולמם בתחומי המדע שאינם נכללים בתכנית הלימודים ,בדרכים מקוריות
המתאימות ליכולותיהם.

למי מיועדת התכנית
התוכנית מיועדת לתלמידים מחוננים ומצטיינים המתעניינים בתחומי המדע הריאליים.

מהות התוכנית
התוכנית כוללת  20מפגשים במהלכם יחשפו ויכירו תלמידי הקורס את גוף האדם,
המערכות השונות בגוף בשילוב הכרות עם המכשור הרפואי ופעילויות מעשיות:
קרדיולוגיה ,בניית דגם ראה ,גיבוס ועוד.
תוכנית פרחי רפואה הינה פרי שיתוף פעולה בין חברת "נטלי" ועמותת "פרחי רפואה"
המובילות את תחום החינוך לבריאות בקרב ילדים ונוער ברחבי הארץ באישור משרד
החינוך.
החברה מפעילה תוכניות לימודים ופרויקטים ייחודיים בתחום הרפואה והבריאות בכלל
המרכזים הרפואיים ומוסדות החינוך במטרה להעלות את המודעות לנפש בריאה בגוף
בריא ויצירת עולם שבריא לחיות בו.

לצפייה בסילבוס תוכנית כיתות ג-ד לחצו כאן
לצפייה בסילבוס תוכנית כיתות ה-ו לחצו כאן
עלות התוכנית
עלות התוכנית כ 1,200 -ש"ח כולל ציוד וחומרים עבור כ 20-מפגשים.
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מועדי התוכנית
 20מפגשים |  90דק' כל מפגש.
המפגשים יתקיימו בבית חינוך רמון בימי ד'
 - 15:20-16:50כיתות ג-ד
 - 16:50-18:20כיתות ה ומעלה
*פתיחת כל מסלול מותנית במינימום מתקבלים לתוכנית.

מיונים והרשמה
התוכנית פתוחה בפני תלמידי המחזורים הקודמים של תוכנית המצוינות שסיימו לפחות
מחזור לימודים אחד מלא.
כמו כן נפתחת ההרשמה בפני תלמידים חדשים בעלי ממוצע ציונים של  87במקצועות
הריאליים משנת הלימודים תשע"ח ו/או תלמידים מחוננים אשר עברו את השלב
הראשון והשני של מבחני האיתור למחוננים.

טפסים הגשה להצטרפות לתוכנית
טופס הצטרפות לתוכנית
טופס ויתור סודיות
להרשמה ופרטים נוספים
בכל שאלה ובקשה וכן להעברת מסמכי ההצטרפות ניתן לפנות אל הדס סייג מנהלת
התוכנית באחת מהדרכים הבאות:
דואר אלקטרוניHadass@shaarey-tikva.muni.il :
נייד .052-4544424
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