
COME TO TEL AVIV THIS SUMMER FOR  

SCIENCE AND INNOVATION  
INTERNATIONAL SUMMER CAMP

THE DAY WILL BE DIVIDED INTO THREE PARTS:
• Academic courses: The day will begin with students participating in academic courses from different scientific fields. A few examples of the 

subjects offered include: Physics, Cyber Security, Medicine, Microbiology, Astronomy, Space Research, Psychology, Communications, 
Entrepreneurship, Innovative thinking, Sustainability

• Trips and excursions to high-tech companies and advanced research labs, including StarTAU – the biggest enterpriser center in Israel.

• Enrichment and Social Activities: The final part of the day is dedicated to enriching the student’s general knowledge of Israeli culture, music 
and art. Students can look forward to fun activities including Israeli dance, falafel dinners and movie nights.

• During this unforgettable summer, high school 
participants will be co-living with Israeli students 
while taking courses and immersing themselves 
into the Israeli culture. 

• Participants will explore innovative research and 
academics at Tel Aviv University.

• Exciting excursions, amazing field trips with 
memorable experiences and lifelong friends!

• Courses are taught in English by Tel Aviv University 
instructors.

• Various topics such as cyber security, 
nanotechnology, medicine, genetic engineering, 
physics and lasers, neuroscience, psychobiology, 
and more.
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10 ימים של מפגש חוויתי בין תרבותי, בשפה האנגלית, שילוב 	·
מרתק של בני נוער מצטיינים ישראלים וסינים.

המחנה יהווה מפגש מהנה ומאתגר של קורסי מדע והעשרה, 	·
סיורים במעבדות, טיולים ופעילויות חברתיות עם דגש על 

חדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה.

 המחנה יתקיים בארץ בתנאי פנימייה מלאים אשר כוללים לינה, 	·
3 ארוחות ביום והסעות.

הלימודים יתקיימו באוניברסיטת תל אביב.	·

SUMMER STUDY PROGRAM FOR HIGH SCHOOL STUDENTS GOING 
INTO THEIR SOPHOMORE, JUNIOR, OR SENIOR YEAR

find us          03-6408469 irisad@tauex.tau.ac.ilhttps://noar.tau.ac.il 03-6408184

מחנה בינלאומי

מחנה מדע וחדשנות ישראלי-סיני 
לבני נוער מצטיינים בכיתה י׳–י״ב

אוניברסיטת תל אביב לנוער מזמינה אתכם לקחת חלק  
במחנה קיץ בינלאומי בשפה האנגלית, חוויה ייחודית של 

מפגש עם חזית המדע והטכנולוגיה.

CAMP DATES: 3.7.18–12.7.18 :מועדים

לפרטים נוספים, לעלויות ולהרשמה 
 https://noar.tau.ac.il/international :באתר אוניברסיטת תל אביב לנוער

irisad@tauex.tau.ac.il :דוא״ל איריס סעדון


