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 'ת ב"ס הרב תחומי פ"ועד הורים בה

                                                                                             'אשיכבה י –ח "תכנית גבייה לשנת תשע
                                                                                                                                                                                           שלומי חובהת . א

          45                                                                                                    ביטוח תאונות אישיות

                                                                                                                                      סל תרבות  .ב
                                          19                                                                  ( כולל הסעה) סוס אחד נכנס לבר   -הצגה 

                                                                            66                                                                            סדנאות -חינוך מיני פעילות בנושא 
                                                                                 43                                                                       געגועי קובי עוז  -פעילות בנושא הכלה 

                                    93                                                                 ברונו טגניה -פעילות בנושא אלימות ברשת 
                                       93                                              ך חוויתי  "פעילות אינטרקטיבית ללימוד תנ –ך "חידון התנ

                                                671       93                                                              פעילות בנושא היסטוריה    חובות מעידים    ר
                                          94                                                                                             ( מסיבה כיתתית)חגים  .ג
 6.9                                                                                                              עירוני עדו  .ד
 964                                                                                                               טיול שנתי .ה

                                                                                                                                         רותים מרצוןש   .ו  
                                        9                                                                          פעילות תחילת שנה –קירות מדברים 

                                                             99                                                                                 פעילות גיבוש  –מיצג חוץ אומני 
                                                       1                                       מניעת אלימות בראי הקולנוע בנושא הרצאה   -רבין –ימי זיכרון 

                                                    63       כלייזמרים                                                                   מופע  –י תשרי פעילות לחג
                                          49                                                                                       ל "הכנה לצהפעילות בנושא 

                                               19                                                  ה לכיוון אחד  הסע+  ווקל פיפל  אומן  –חנוכה פעילות  
                                         63                         (                   ס"בבה)העצמה אישית   -פעילות בנושא מעורבות חברתית 

                                                                     94                                                                                      פעילות ביד ושם כולל הסעה 
                                                           49                                                         פעילות חצר       + אומן סטנד אפ  –מסיבת פורים 

                                                     41   הסעה לביקור בבסיס חיל הים + הרצאה לכושר ושירות משמעותי  –ל אימוץ יחידה "יום צה
                                                                    9                                                               פעילות בכיתות   –יום השואה פעילות בנושא  
                                                                              5         חומרים להכנת תפאורה וערב הורים שכולים  -ל  "יום הזיכרון לחללי צהפעילות בנושא 

                                           99                                                                        סרט אחריות       -פעילות לסוף השנה 
 444     99                      ביקור במוזאון יד לבנים    + מופע שירים עבריים  –שנה למדינה  73פעילות 

                                                                                                                      פעילויות ללא עלות כספית .ז
                                                                                            ט לקראת גיוס"סדנאות בשיתוף משהב

                                                                                                   מין בטוח –סקס בעיר הגדולה 
                                                                                                                      תרומת איברים

     ________                                                                                                                     ___________________________שמעון_____לקראת יום השואה הבינלאומי              
  ₪ 657.9,6 _________מגמות                         /כ עלות פעילויות ועד הורים מלבד חוגים ייחודים"סה

 מגמות 

 ועלות כל מגמה' אבה ילהלן פרוט המגמות לשכ

 ₪ 693תעשייה וניהול      .6

 ₪   693משפט עברי         .9

 ₪     93הנדסת תוכנה      .4

 ₪     14ביולוגיה              .4

 ₪  933ביוטכנולוגיה        .9

 ₪    13כימיה                 .1

 ₪   613תקשורת            . 7

1 .FIRST                933 ₪  

 

 םאישור הורי

 _______כיתה _______________ תלמידה/שם התלמיד

 

 .מאשרת את התכנית לעיל/אביו מאשר/מ אימו"אני הח

 

         ___________חתימה   ________תאריך  

 

 


