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JERUSALEM HACKER CAMP 2017 
2017, באוגוסט 17 – 2017, ביולי 2  

  הנחיות הרשמה
 

 . למלא את כל הטופס נא: תלמידים חדשים )1
 . 3-5מותר לדלג על דפים : תלמידים חוזרים

   .6בדף צריכים לחתום  2שבדף  שימו לב שגם התלמיד וגם אנשי הקשר
 .3או  2פ ההניות שבשלב "נא לפעול ע

 
 

לאחר החתימה יש לסרוק . ניתן להדפיס את הטופס ולמלא ולחתום עליו ידנית )2
במקרה כזה יש לסרוק בנפרד את תעודת . PDFאת הטופס ולשמור כקובץ 

 .התלמידאו הדרכון של ההורה יחד עם תמונה של ) כולל ספח(הזהות 
 .4עיברו לשלב 

 
הטופס כולו אינטראקטיבי וניתן למלא אותו ולחתום עליו באופן , לחילופין )3

: ניתן להוריד חינם מכאן( Adobe Readerאלקטרוני באמצעות תוכנת 
https://get.adobe.com/reader/.( 

 .4המשיכו בשלב 
 
 

לכתובת  PDFקבצי ה /קובץיש לשלוח את בכל מקרה  )4
application@thelearningworks.org 

 
 

  

arielh
Text Box
הוסף דף עם סריקה של תעודת הזהות כולל הספח, או סריקה של הדרכון. לחילופין, לחץ למעלה כדי להוסיף לטופס ההרשמה סריקה של תעודת זהות (כולל ספח) או דרכון של איש הקשר הראשי

arielh
Text Box

arielh
Text Box
אם מילאת את טופס ההרשמה באופן מקוון, שמור את הקובץ ואז לחץ על הכפתור 'שלח בדוא"ל' כדי לשלוח את טופס ההרשמה אלינו.

arielh
Text Box
הוסף דף עם סריקה של תמונה עדכנית של התלמיד. לחילופין, לחץ למעלה כדי להוסיף תמונה של התלמיד לטופס ההרשמה.   

arielh
Typewritten Text

arielh
Typewritten Text
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      :יום ההולדת של התלמיד       :בית הספר של התלמיד
 

   S ,M ,L ,XL ,XXL, 16, 14, 12, 10 ):מידות ישראליות(מידת החולצה של התלמיד או בחר את   הקף בעיגול
 

 :נא לציין זאת כאן  ,אם ילדך מעדיף להיות בקבוצה עם מישהו מסוים
 

         
 
 
 

 
 

 .אנו מבקשים פרטי איש קשר יחיד לכל נושאי התשלום
 

 :אחראי יחיד לכל ענייני התשלום, איש קשר ראשי
 

      :ז"מספר ת        :שם
 

      :ניידטלפון          :ל"דוא
 

             :מיקוד ,עיר ,מספר בית ,רחוב
 

 :לנושאים שאינם נוגעים לתשלום, איש קשר משני
 

      :ז"מספר ת        :שם
 

      :טלפון נייד         :ל"דוא
 

             :מיקוד ,עיר ,מספר בית ,רחוב
 

 .או מחלות/אלרגיות למזון או לתרופות ו, נא לציין תרופות

 

 .יתכן שתתבקשו להגיש מכתב מרופא
 

 :מעודפים תאריכים         את האפשרות המבוקשתאו בחר  הקף בעיגול – שכר לימוד
 

 :נא לציין כאן את התאריכים המעודפים ח"בש שכר לימוד 2017 ירושלים ההאקרים קייטנת
  בכרטיס אשראי בהעברה 
 6,250 6,100 2017באוגוסט  18 –ביולי  2, מלאה תכנית 
 5,840 5,700 שישה שבועות 

 4,970 4,850 חמישה שבועות
 4,100 4,000 ארבעה שבועות
 3,430 3,350 שלשה שבועות

 1,380 1,350 שבועי
 

 The LearningWorks: שם, 374660מספר חשבון , )דרך חברון( 074סניף , )הבינלאומי( 31' בנק מס: נא להעביר את התשלום אל
לחצו , כדי לצלם את המסך(  billing@thelearningworks.org: בצרוף שמכם ושם התלמיד לכתובת") ההעברה עברה בהצלחה("נא שלחו צילום מסך של אישור ההעברה 

 ).PNGחיתכו את המידע שאינו נחוץ ושמרו כקובץ , Paintהדביקו לתוך תוכנת >, PrtScrn<על המקש 

 .צוות הקיטנה יצור עמכם קשר לאחר קבלת טופס ההרשמה כדי לקבוע מועד לראיון
 

  ?The LearningWorks כיצד שמעת על
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 :השאלות מיועדות לתלמידאך , רשאים לעזור בכתיבת התשובות ובהסבר חלק מהשאלותאתם , יקריםהורים 
 

 .נא לפרט  ?ס"או ביולוגיה שלא במסגרת ביה בניית מחשבים, תכנות, רובוטיקה, האם למדת בעבר הנדסה
 
 

 ?מהו הדבר הכי מגניב שבנית מלגו
 
 

 ?מכדי לשחק בלגו יםמבוגר אנשים הםגיל  מאיזה
 
 

 .ספרים שקראת 3 שמות כאן כתוב
 
 

 .שם של ספר שאתה מתכנן לקרוא שוב והסבר מדוע כתוב
 
 

0Fמכוחות העל איזה

 ?תביא לקייטנה שלך 1
 
 

שהן  שנראה לךכמה מהמילים הבאות ) כדי לבחור מילים נוספות Ctrl-השתמש ב(או בחר  בעיגול הקף 
 .מילה אחת או שתיים שהיית רוצה שיהיו נכונות יותראו בחר  תיבהב סמן .מתארות אותך

 
 את מתאים רייבנקלו מדעי

 עצמי
 הולך חלומות בעל

 בעקבות
 ווקי

)Wookie( 

 גריפינדור שקט ידידותי להקשיב יודע 9 43/ יצירתי

 חדור
 מוטיבציה

 תולעת מנהיג בודד פרש מקובל עקשן
 ספרים

 אפשר ידידותי תמציתי פרפקציוניסט מדהים קלינגון
 עלי לסמוך

 טוב מתפקד מאורגן
 בצוות

 מבטא חכם סבלני
 עצמי את

 רין'סלית

 מתבטא
 בהחלטיות

  מוחצן מופנם סלחן מחשבה חד

 
 .עצמך ואת גילאיכם כולל את, שמות כל אחיך ציין את

 
 

                                                           
 .טוב ממש אבל ,ממש לעשות יכול שאתה דברים הם על כוחות ,הזה בהקשר 1

arielh
Text Box

arielh
Text Box
מילים שמתארות אותך

arielh
Text Box
מילים שהיית רוצה שיהיו נכונות יותר
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 .סיפורים/סרטים/חלק מהדמויות החביבות עליך מספריםציין 
 
 

 ).נא לפרט, אם כן( ?כלי מוסיקלי או לוקח חלק בפעילות ספורטב האם אתה מנגן
 
 

 ?מדוע ?מבולגןהאם החדר שלך מסודר או 
 
 

 ?המורה האהוב עליך בבית בספר כל כך נהדרעושה את הדבר שמה 
 
 

 ?מדוע ?על או העוזר-ף להיות גיבורה מעדיהאם את
 
 

 ?שלך מה אתה הכי אוהב אצל החבר הכי טוב
 
 

 חוץ( דברים שני רק איתך לקחת רשאי אתה אבל .משפחתך זכתה בלוטו ועוברת לגור בארמון
 .אם תרצה, ספר מדוע ?איתך תיקח מה. הדברים לא יכולים להיות חשמליים  ).שלך מהבגדים

 
 

 .כסא עם לעשות יכול שאתה דברים שבעה רשום
 
 
 

1Fמה מהירותה האוירית הממוצעת של סנונית ללא מטען

2? 
 
 

 .בלי לעיין במקור כלשהו, רשום את כל המילים בעלי ארבעה העברות שאתה מכיר
 
 
 ?"שהכוח תהיה איתך"או " לחיות חיים ארוכים"
 
 

 ?לעשות מה תרצה, שתגדל
 
 

 ?ומה תרצה לעשות לפני שתגדל
  

                                                           
 .הכללי העקרון בסיס על יתקבלו כנראה השאלה מקור את המכירים התלמידים !עזרה ליב 2
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 "עכשיו המיקרוגל פועל, טוב": לדוגמא לאיור העליון בצד ימין .לאיורים כיתוב הוסף
  

 

 
 
 

 

 
 

 

 



     :שם משפחה של התלמיד      :שם פרטי של התלמיד

 
 6 עמוד  - -2017JHC -טופס הרשמה 

 

 הסכמה כללית של ההורה/ האפוטרופוס (יש לקרוא בעיון, לשוחח על כך עם התלמיד ולחתום למטה)

 
או רגשיות אשר , התפתחותיות, בריאים ואינם סובלים מבעיות גופניות לתוכנית אני מאשר כי כל הילדים הרשומים )1 )1

של וכן שכל הילדים הרשומים מסוגלים להשתתף באופן מלא בכל הפעילויות , יפגעו בהשתתפותם
LearningWorks The. 

 
לכן אני מאשר כי ילדי מסוגל  ,מהנה גם שהיא תובענית לימודים תוכנית היא LearningWorks The כי מבין אני )2

 Learning Worksצוות   . דקות ובסידור בסוף הפעילות 90בפעילות לימודית הנמשכת , להשתתף באופן פעיל בהכנות
The לא יהיה אחראי במקרה שילדי ייפגע בעת שאינו נשמע להוראות הצוות או כתוצאה מרשלנות של ילדי. 

 
, בריאות, רשאית לבטל את השתתפותו של ילד רשום מסיבות הנוגעות להתנהגות LearningWorks Theהנהלת  )3 )3

, ללא החזר כספי, רשאית לבטל את השתתפותו של ילדי בתוכניות LearningWorks Theאני מסכים שהנהלת . 'וכדו
, פואיותאו אם לאחר תחילת התוכנית ייחשפו תופעות ר, בעקבות התנהגות מסוכנת או המפריעה להתנהלות התקינה

 .או רגשיות בלתי מדווחות, התפתחותיות
 

אני מבין כי הגעה מוקדמת אסורה ללא תאום . 15:00ואחרי האיסוף בשעה  9:30אני אחראי על ילדי לפני ההגעה ב  )4 )4
. שעת סיום החוגאני מקבל על עצמי את האחריות לילדי אם יישאר במתחם לאחר  .LearningWorks Theמראש עם צוות 

עם הצוות על כל  לשוחחאני מסכים  ללא נוכחות הצוות TLWילדיי להשאר במתחם /ים כי אסור בשום אופן לילדיאני מסכ
 .שנקבעחריגה מלוח הזמנים 

 
 .התלמידים של הפרטי רכושם על אחראית אינה LearningWorks The כי מסכים אני )5

 
 .ובקטעי וידאו בהם מופיעים ילדיילעשות שימוש פומבי בתמונות  LearningWorks Theאני מאשר ל  )6 )6

 
אני מבין כי   .על חשבוני, ילדיי במקרה חירום/להשיג טיפול רפואי מיידי ונאות לילדי LearningWorks Theאני מאשר ל  )7

LearningWorks The או /אני מאשר כי יש לנו ביטוח רפואי ו  .אינה מספקת ביטוח רפואי ושטיפול כזה הוא על חשבוני
 The LearningWorksאו מצוות  The LearningWorksלא אדרוש מ   .ילדיי/נסיעות המכסה את הצרכים של ילדיביטוח 

 .להיות אחראים כל כל טיפול רפואי שיידרש לילדי
 
 

  סיורים

צוות . אני מאשר לילדי להשתתף בכל הסיורים ובכל התוכניות הכוללות לינה בשנת הלימודים הנוכחית )1
LearningWorks The  ילדי מסכים / ואני, בטיחותו/ילדי אחראי לבטיחותי/ יעשה כמיטב יכולתו לשמור על ילדי אך אני
 כאשר בטיחות היא השיקול המכריע בכל החלטה, להתנהג באחריות

 .על חשבוני, ילדיי במקרה חירום/להשיג טיפול רפואי מיידי ונאות לילדי The LearningWorksאני מאשר ל  )2
 .או הורים מתנדבים/ו TLWרק יחד עם צוות  TLWאו ילדי נרכב במהלך סיורי /אני ו ,יםברכיבה על אופנ )3

 .או ילדי נקפיד לחבוש קסדה בכל עת שאנו על האופניים/במהלך סיורים אני ו 
לפעול אנחנו מסכימים / דברים יקחו יותר זמן ואני, כתוצאה מכך  .או ילדי נדגיש את כי הבטיחות חשובה מן המהירות/אני ו

 .כך באופו עקבי
אני מסכים  .ילדי מסכימים לעשות כל מאמץ אפשרי להבטיח את שלומנו ואת שלומם של האחרים בעת סיורי אופניים/אני

   .שלום ילדי/להבטיח את שלומי TLWלפעול ככל שניתן לאפשר לצוות 
 LearningWorks The  אינה אחראית במקרה שילדי יפגע במהלך סיור אופניים שלLearningWorks The. 
 
 

    : תאריך          : חתימת התלמיד
 
 

     :תאריך          :איש קשר ראשיחתימת 
 
 

    : תאריך         : איש קשר משניחתימת 
 

 
 


	Students School: 
	Students Israeli TShirt Size: 
	Student's First Name: 
	Student's Last Name: 
	How did you hear about ThinkHigher and TLW?: 
	Primary Contact Name: 
	Primary Contact ID Number: 
	Primary Contact Email Address: 
	Primary Contact Cell Phone: 
	Primary Contact Address (Number, Street, City, ZIP Code): 
	Secondary Contact Name: 
	Secondary Contact Email Address: 
	Secondary Contact Cell Phone: 
	Secondary Contact ID Number: 
	Secondary Contact Address (Number, Street, City, ZIP Code): 
	Student Prefers To Be With: 
	Medications, Allergies, Medical Conditions: 
	Describe earlier study of engineering, robotics, computer design or programming: 
	Coolest thing you've built with LEGO: 
	At what age does someone get too old to use LEGO: 
	List 3 books you've read: 
	Name of one book you will be reading again, and why: 
	Talk about one of your superpowers: 
	Siblings, yourself and all of your ages: 
	What makes your favorite teacher at school so great: 
	Rather be a superhero or a sidekick, and why: 
	Favorite thing about your best friend: 
	Two possessions to bring to mansion, and why: 
	Seven things you can do with a chair: 
	Average airspeed velocity of unladen swallow: 
	Drawing 1: 
	Drawing 2: 
	Drawing 3: 
	Drawing 5: 
	Drawing 4: 
	Student's Birthday: 
	Drawing 6: 
	Date of student signature: 
	Click here to add student photo: 
	Date primary contact signed: 
	Date secondary contact signed: 
	Send application: 
	State of your room (tidy or messy) and why: 
	Musical instrument or sport: 
	Favorite characters in books, movies or stories: 
	Select words you think describe you: [מדעי]
	Select words you wish were more true about you: [מדעי]
	Click here to add a scan of ID card: 
	Preferred weeks: 
	Tuition: Off
	List any four-syllable words you know, without needing to look anything up: 
	"Live long, and prosper" or "May the Force be with you": 
	When you grow up, what do you want to do: 
	What do you want to do BEFORE you grow up: 


