
 

 

 

תשע"ז בכסלו  ד'   

6102בדצמבר  4  

 מימון הסעות להרצאה השנתית ע"ש פרופ' עמוס דה שליט –קול קורא 

אנו מאמינים כזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. משמשת המכון דוידסון לחינוך מדעי הוא עמותה ללא מטרות רווח, 

כניות חינוכיות. אנו חותרים להיות ומארגנים ומפעילים קשת רחבה של ת ,בחיבור בין אנשים למדע, ולכן אנו יוזמים

 .מוקד מקצועי לתלמידים, הורים והקהל הרחב, כמו גם למורים, אנשי אקדמיה ממשל וחינוך

 :הצגת הפעילות

ה שליט, היה מדען בעל ידע ומיומנויות ד 'פרופעמוס דה שליט מתקיימת אחת לשנה. פרופ' ההרצאה השנתית ע"ש 

מכון ומנהל יוצאות דופן. זוכה פרס ישראל, ופרסים רבים נוספים, הקים את המחלקה לפיסיקה גרעינית במכון ויצמן 

 למדע. ויצמן

את היחידה לפעולות למדע ם במכון ויצמן הוא הבין שלמדענים יש את היכולת להקנות ידע ומיומנויות לבני נוער והקי

נוער. היחידה עסקה בהעשרה מדעית ובהשראתה קמו בהמשך הדרך יחידות נוער שוחר מדע ברחבי הארץ ומכון 

 למדע. סון לחינוך מדעי כאן במכון ויצמןדויד

ים בחטיבה מדי שנה אנו מקיימים את ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' דה שליט, המיועדת לבני נוער הלומד

העליונה ולקהל הרחב. בכירי החוקרים במכון ויצמן למדע הרצו במסגרת ייחודית זו, והציגו לתלמידים את חזית המדע 

כפי שהיא משתקפת בעבודתם המדעית. השנה נאות פרופ' מרדכי הייבלום, מהמחלקה לפיסיקה של חומר מעובה, 

 לתת הרצאה זו.זוכה פרס א.מ.ת ופרס רוטשילד לחדשנות בתחום המדע, 

 באולם ויקס אשר במכון ויצמן למדע. 00:11-06:21בין השעות  6102לפברואר  06ההרצאה תתקיים ב

 ., אך מותנת ברישום מראש באתרעלות ללאהינה בהרצאה השתתפות 

 old.weizmann.ac.il/webform/16456001-https://davidson :קישור לטופס הרישום

ההסעה ימון מעל מנת לתת אפשרות לבתי ספר הזקוקים לתמיכה לקחת חלק בפעילות חשובה זו, אנו מציעים 

 להרצאה.

תנאי ל,  וזאת בהתאם שונים )עד אוטובוס אחד לבית ספר( חמישה בתי ספריממן הסעה למכון דוידסון לחינוך מדעי 

 המפורטים מטה. הסף

 :מימון להסעהתנאי הסף לקבלת 

  הינו מוסד המוכר על ידי משרד החינוךבית הספר. 

 י"ב -י"א-כיתות י' -הלומדים במגמה מדעית לבגרות םהתלמידים העתידים להשתתף בהרצאה הינם תלמידי
 .בלבד

  לצורך בדיקת זכאות משרד החינוךבבהקדם טופס מדד טיפוח של אגף שחר  אלינו שלוחלעל בית הספר ,
  למלגה.

  rozenstein@weizmann.ac.il-sivan.trau למייל: את הטופס יש לשלוח 

  את חשיבות ההרצאה והמפגש עבור התלמידים שנבחרו  הרוא ואהעל בית הספר להמציא מכתב המציג כיצד
 להשתתף בהרצאה. 
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 תנאי ביצוע:

  לתנאי ההתקשרות הנהוגים במשרד החינוך.בית הספר אחראי על הזמנת ההסעות בהתאם  

 ראה נספח ) /פתיחת ספקבית הספר יעביר למכון דוידסון לחינוך מדעי טופס בקשה להעברת כספים
 .וחשבונית לפקודת מכון דוידסון לחינוך מדעי( א'

  מכון דוידסון לחינוך מדעי ישתתף במימון של אוטובוס אחד בלבד לכל בית ספר העומד בדרישות
 הסף.

 ה בהתאם לתנאי התשלום הנהוגים במכון דוידסון לחינוך מדעי עשהתשלום לבית הספר י 
 .( 44)שוטף+

  בהתאם לתנאי הסף ועל פי שיקול דעתו. מתן המימוןמכון דוידסון לחינוך מדעי ישקול את 

  10.16.02בקשות יתקבלו עד. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ספקטופס בקשה להעברת כספים/פתיחת  - נספח א'

 על מנת לא לעכב תשלום יש להעביר בהקדם את הטפסים

 לכבוד

 מכון דוידסון לחינוך מדעי

 מחלקת כספים

 62ת.ד. 

 22011רחובות 

 

 תאריך_____________                          א.נ.

 מס' ספק____________                          

 

 בקשה להעברת כספיםהנדון: 

 

 _________________מס' זהות/עוסק  _________________שם הספק 

 כתובת מלאה ____________________________________________________  

 מספרי טלפון  ______________________________ פקס __________________   

 דואר אלקטרוני ___________________________________________________  

 "(הספק)להלן: "  

אנו הח"מ מבקשים בזאת שהכספים המגיעים לנו, מעת לעת, עפ"י תשלומי מקדמות, חשבוניות, מפרעות  .0

בבנק____________ חשבון וכיוב' שנגיש למכון דוידסון לחינוך מדעי יועברו ישירות לחשבוננו 

_______ מס'_________________________ בסניף )שם(_____________________ )מס'(__

 "(.החשבון)להלן: "

הרינו מצהירים בזה, שכל סכום כאמור לעיל שייזקף בחשבון יחשב כאילו שולם ע"י מכון דוידסון לידינו ממש  .6

 ביום זיכוי החשבון בבנק, כאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.

לה למכון דוידסון הרינו נותנים בזאת היתר למכון דוידסון לבקש מהבנק כל הבהרה ולבנק ליתן הבהרות כא .2

הכל בין בכתב ובין בעל פה, לגבי פעולות זיכוי או אי זיכוי חשבוננו והתשלומים כאמור ואנו מצהירים כי לא 

תהיה לנו ולא לכל הבא מכוחנו, טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק בהקשר לזיכוי או אי זיכוי חשבוננו 

כוי או אי זיכוי החשבון ו/או תשלום כאמור, ייעשה על ידינו כאמור לעיל. כל ברור שיהיה בו צורך כתוצאה מזי

 ישירות עם המכון.

 



 

 

 

אנו מתחייבים בזאת בהוראה בלתי חוזרת להחזיר למכון דוידסון כל סכום אשר הופקד על ידי המכון לזכות  .4

בכתב ובין  חשבוננו בבנק, שכולו או בחלקו, בוצע בטעות, לפי דרישתו הראשונה של המכון שתופנה אלינו, בין

 פה.-בעל

מכון דוידסון ינכה מס במקור כחוק ו/או עפ"י אישור על שעור מס מוקטן שיהיה בידי המכון ביום ביצוע התשלום  .4

 ולא בתאריך זיכוי החשבון בבנק.

אנו מצהירים בזאת שאנו הח"מ הננו מורשי החתימה מטעם הספק לצורך החתימה על בקשה זו והנובע ממנה  .2

 ודיעכם מיידית על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק או בשמות מורשי החתימה.ואנו מתחייבים לה

יום לאחר קבלת  21בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה ע"י הודעה בכתב על ידינו. הביטול ייכנס לתוקפו  .2

הודעת הביטול כאמור על ידכם. יחד עם זאת, מוסכם עלינו כי אינכם חייבים לכבד בקשתנו זו, וכי בכל עת 

 לו להפסיק לכבדה על פי שקול דעתכם הבלעדי.תוכ

 ולראיה באנו על החתום:

 

 שם מורשה החתימה _______________ מ.ז ___________ חתימה ____________

 שם מורשה החתימה _______________ מ.ז ___________ חתימה ____________

 ________שם מורשה החתימה _______________ מ.ז ___________ חתימה ____

 

 תאריך__________  חותמת הספק_________________

 

 הנני מצרף בזאת אישור בנקאי בגין פרטי חשבון בנק ו/או דוגמת שיק מבוטל. .8

 

 :להחזיר את הטופס חתום בפקס או למייל

  רוזנשטיין | רכזת תחום מפגשי מדע לקהל הרחב  -סיון טראו 

 10-4244021פקס:  |  10-4242420טל: 

  rozenstein@weizmann.ac.il-sivan.trau דוא"ל
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