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 שבט תשע"ח
 2018פברואר 

 

 ע"חלשנת הלימודים תשמקצועות בחירה ומקצועות מורחבים  תשלומיפרוט 

 הורים נכבדים!
זו אנו רואים בפעילות הפעילות הפדגוגית הנוספת ללימודים הסדירים הינה חלק מתשלומי הורים. 

 מרכיב חיוני בתוכנית הלימודים של ביה"ס.

לוקה לשכבות השונות, לאחר שאושרו על ידי הפיקוח מצורפים סלי המקצועות השונים, בח

 הכולל וועד ההורים המוסדי. 

 חברתית.  –תשלומים אלה מצטרפים לתשלומי החובה והרשות לפעילות החינוכית 

 

 לתשומת ליבכם:

תשלומי מקצועות הבחירה והמקצועות המורחבים ייגבו בשלוש פעימות, בהתאם להוראות הקבע  

  הקיימות.

 

 צוע התשלומיםהליך בי

בהסכמת ועד ההורים ובפיקוח חשבת אגף החינוך בעירית ר"ג, יבוצעו התשלומים כמקובל 

 :, שתנוכה מחשבון הבנק של ההוריםהחתומה על ידיכם באמצעות הוראת קבע בביה"ס

10.2.18  ,10.3.18 ,10.4.18  

הסברים נוספים, אנו מקווים שההסברים בטופס זה ברורים. אך אם ברצונכם לקבל הבהרות או 

 03-6239264טלפון:  15:00-08:00ה' בין השעות -הנכם מוזמנים לפנות למזכירות ביה"ס בימים א'

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 הננו לאשר את כל  התשלומים הנ"ל  שנת הלימודים תשע"ח.

 ת.ז. _________________ תלמיד/ה ______________________שם ה

 תאריך ___________________ חתימת הורים/אם/אב  _________________

 

 .דף זה מוחזר לגזברות בית הספר  
 

 בברכת הצלחה,

 

 
 ישראל וילוז'ני לימור אביטל

 מנהל בית הספר יו"ר ועד ההורים
 שבט תשע"ח
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 2018פברואר 
 

 ע"חלשנת הלימודים תשמקצועות בחירה ומקצועות מורחבים  לומיתשפרוט 

 הורים נכבדים!
זו אנו רואים בפעילות הפעילות הפדגוגית הנוספת ללימודים הסדירים הינה חלק מתשלומי הורים. 

 מרכיב חיוני בתוכנית הלימודים של ביה"ס.

ו על ידי הפיקוח מצורפים סלי המקצועות השונים, בחלוקה לשכבות השונות, לאחר שאושר

 הכולל וועד ההורים המוסדי. 

 חברתית.  –תשלומים אלה מצטרפים לתשלומי החובה והרשות לפעילות החינוכית 

 

 לתשומת ליבכם:

תשלומי מקצועות הבחירה והמקצועות המורחבים ייגבו בשלוש פעימות, בהתאם להוראות הקבע  

  הקיימות.

 

 הליך ביצוע התשלומים

ובפיקוח חשבת אגף החינוך בעירית ר"ג, יבוצעו התשלומים כמקובל  בהסכמת ועד ההורים

 :, שתנוכה מחשבון הבנק של ההוריםהחתומה על ידיכם באמצעות הוראת קבע בביה"ס

10.2.18  ,10.3.18 ,10.4.18  

אנו מקווים שההסברים בטופס זה ברורים. אך אם ברצונכם לקבל הבהרות או הסברים נוספים, 

 03-6239264טלפון:  15:00-08:00ה' בין השעות -נות למזכירות ביה"ס בימים א'הנכם מוזמנים לפ

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 הננו לאשר את כל  התשלומים הנ"ל  שנת הלימודים תשע"ח.

 _________________ ת.ז. שם התלמיד/ה ______________________

 תאריך ___________________ חתימת הורים/אם/אב  _________________

 

 .דף זה נישאר בידי ההורים  
 

 בברכת הצלחה,

 

 ישראל וילוז'ני לימור אביטל
 מנהל בית הספר יו"ר ועד ההורים
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 פעילות מקצוע
 חלוקה לשכבות

 יב יא י ט

 ביוטכנולוגיה

     60   הסעותסיור לטמפו + 

   420     ביוטק מדרשת רופין + הסעות

 170       מעבדה מכון ויצמן + הסעות

 65       ערב סיום מגמה

 235 30     יתרה משנה קודמת

 0 390 60 0 סה"כ 

 ביולוגיה

 80   תוכנת מט"ח
 50 50 50   ערכה אישית לניסוייםחומרים ל  

ם היוצאים ייגבה מתלמידי -ביוחקר + הסעות  -סיור אקולוגי 
   120     לסיור

 90 90     יום עיון

 95       סיור + הסעות

   750     ייגבה מתלמידים היוצאים לסיור -טיול י"א עם גיאוגרפיה 

 235 0     יתרה משנה קודמת

 0 1010 130 0 סה"כ 

 גיאוגרפיה
 400 750     סיור מגמה

 150 0     יתרה משנה קודמת

 250 750     סה"כ 

 כימיה

 100 95     סיור מכון ויצמן + הסעות

 15 15     חוברת לתלמיד

 400       ייגבה מתלמידים היוצאים לסיור -טיול י"ב עם גיאוגרפיה 

 75 0     יתרה משנה קודמת

 440 110 0 0 סה"כ 

מדעי 
 החברה

 70 70     סיור לימודי + הסעות

 30 30     הצגה

 35 0     יתרה משנה קודמת

 65 100 0 0 סה"כ 

מדעי 
 המחשב

   60 60   פעילות גיבוש וחוויה אתגרית -יום מגמה 

   45 45   סיור לחברת הייטק + הסעות

   0 0   הרצאת בוגרים

   20 15   אליפות סייבר -תחרות סקילס 

   15 0   יתרה משנה קודמת

 0 110 120 0 סה"כ 
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 פעילות ועמקצ
 חלוקה לשכבות

 יב יא י ט

 מוזיקה

 50 50 50 50 הסעות לפעילויות השונות

 0 0 0 0 יום מגמות מוזיקה ארצי

 0 0 0 0 יום גיבוש

 0 0 0 0 קונצרטים במכללת לוינסקי 3

 70 70 70 70 קונצרט ג'אז

 105 105 105 105 אופרה

 30 30 30 30 סיור מאחורי הקלעים

 250 250 250 250 ה לשלושה ערבי מגמההגבר

 1255 1255 1255 1255 הנחית הרכבים

 1760 1760 1760 1760 סה"כ 

 נחשון

       85 פעילות בנושא חרשים /קשישים -מוזיאון הילדים בחולון 

       100 סדנאות מדעים במכון דוידסון

       80 חברותא -סדנה בנושא "תרבות המסכים" 

 970 1000 460 335 ימים( 4 -יומיים , י"א + י"ב  -נחשון )ט, י מסע 

       85 אביב בנושא פערים חברתיים: "מרכז פרדס"-סיור בדרום תל

       170 סדנאות סוף שנה 

 30 30 85 85 סמינר עירוני כיתות נחשון

 60 30 40 60 פעילות סוף שנה

     120   סדנת מנהיגות -ספארי ר"ג 

     80   סיור בירושלים

 Man  &Mind"   55   55סדנת "

     90   סדנה על עיירות פיתוח

     30   סדנה ליקוט בפארק הירקון

   90     סדנאות בתכנון תלמידים

 40       עקרונות דיבייט

 55 0 360 0 יתרה משנה קודמת

 1100 1150 600 1000 סה"כ 

סייבר / 
 טכ"מ

עמידה בפני קהל. הצגת פרויקט גמר. סדנת  -ת סדנאו
 400       ארדואינו. סדנת קוד פתוח

 180 180     שני סיורים + הסעות

 45 45     יום מגמה

 25 25     בית ספרית skillzתחרות 

 100       הקאתון לתלמידי סייבר

 750 250 0 0 סה"כ 

ספרות 
 מורחב

 110 110     שני סיורים + הסעות

 5       כיבוד

 5 0     יתרה משנה קודמת

 110 110 0 0 סה"כ 
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 פעילות מקצוע
 חלוקה לשכבות

 יב יא י ט

 ערבית

         סרט

         יום מזרח תיכון

         סייבר ערבית מכון ויצמן +הסעות

 50 95     גדנ"ע + סיור

 5 0     יתרה משנה קודמת

 45 95 0 0 סה"כ 

 פיסיקה

   65     סיור לונה פארק

 100       סיור לקמ"ג בשורק + הסעות

 30 30     חולצות

 10 5     כיבוד -בגרות מעבדה 

 90 0     יתרה משנה קודמת

 50 100 0 0 סה"כ 

 רובוטיקה

 90 80 70   ציוד אישי לבניית רובוטים

 50 80 50   חומרים מתכלים

   280 150   יםלוחות מודפס

   180 150   רכיבים מכניים

 300 230 245   רכיבים אלקטרוניים

 150 100 85   סיורים ותחרויות + הסעות

 250       שדרוגים של רכיבים לרובוטים

 90 200 0   יתרה משנה קודמת

 750 750 750 0 סה"כ 

 תיאטרון

 220 220 220 220 הצגות 4 -צפיה ב

 185 95 185 140 תוח הצגותסדנת ני

       40 סדנת תיאטרון רחוב

     30   סדנת ניתוח מחזות

   300     סדנת תנועה

 285       סדנת בימוי

 685 655 700 670 מחנה אומנויות

 130 130 140 130 הפקות

 105 0 75 0 יתרה משנה קודמת

 1400 1400 1200 1200 סה"כ 

 תנ"ך

   100     עותהצגה + הס

 20       הרצאה היחס לחלש במקרא )תנ"ך מורחב(

 20       מופע נשים במקרא )תנ"ך מורחב(

 40 0     יתרה משנה קודמת

 0 100 0 0 סה"כ 

 


