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הוריםיקריםשלום ,

(לתלמידיכיתותא-גבבתי"ס:"מעלההגליל"מעונהו"שלוםעליכם"בצת) 


במסגרת תכנית "בית ספר של החופש הגדול" ,נבנית בימים אלו תכנית עבודה הכוללת פעילויות תרבות ,
למידה והעשרה ,ביוזמת משרד החינוך ובשיתוף עם המועצה האזורית מעלה יוסף והמתנ"ס.
התכנית תכלול:
 מפגשי בוקר  ,פעילויות תרבות ,למידה והעשרה  -חשיפה לתחומים שאינם בתכנית הליבה והתנסות
חווייתית בהם ,כמו :בתחומי האומנויות ,הספורט ,החינוך הסביבתי.
 פעילויות חברתיות-ערכיות בדגש על :מעורבות חברתית וערכי מפתח הל"ב.
 פעילויות בנושא מרכז -השנה נבחר הנושא "ירושלים ".
 קריאה להנאה  -יתקיימו פעילויות חווייתיות סביב נושא הקריאה.
* ימי שיא שבועיים – יום שוקולד ,יום בישולי שדה ,יום ספורט  ,סרט קולנוע ,יום איכות הסביבה
ועוד...
 הפעלת חוגי תכנית קרב
התכנית מיועדת לתלמידי כתות א' -ג' מיישובי מעלה יוסף אשר למדו בשנה"ל תשע"ז בבתיה"ס "מעלה
הגליל" מעונה ו"שלום עליכם" בצת בלבד .תלמידים מבתי -ספר אחרים לא יוכלו להירשם .התכנית תתקיים
בין המועדים 2.7.17-20.7.17 :בימים א' עד ה' בין השעות  08.00:13.00במתחם ביה"ס במעונה .ההסעות
תתבצענה מהישובים לבית הספר וחזרה כמו בכל שנת הלימודים.

תשלוםוהרשמה:

 .1ההרשמה תתבצע עד16.6.17באמצעותהטופסהמצורףשיוחזרלמזכירותביתהספר.
 .2התשלום:ההשתתפות הכספית לתלמיד תעמוד על 300₪בלבד.
אמצעי תשלום :
 לצרףהמחאה על סך  ₪ 300רשומה למוטב מתנ"סמעלהיוסף לפירעון ביום .16.7.17
את ההמחאה ואת טופס הרישום המצורף יש לשים במעטפה ועליה שם התלמיד +שם בית
הספר+כיתה .ולהחזיר למזכירות בית הספר על מנת להבטיח את השתתפותו בתכנית.
 באמצעות כרטיסאשראי( להתקשר טלפונית) טל 04-9571723 073-3237510 .שלוחה  1אצל יפה
אמסלם או לקישור "רישום לחוגים" www.mmyossef.org.il



 תשלוםבמזומןבמשרדיהמתנ"סבלבד–בימיםא,ג,08:00-18:00בימיםב,ד,ה08:00-
 16:00
בברכה,
איציק ברששת
מנהל המחלקה לחינוך
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ספח למילוי והחזרה למזכירות בית הספר

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

לכבוד
המועצה האזורית מעלה יוסף
אנו החתומים מטה הורי התלמידה ____________________מישוב ______________
בבית ספר ________________ :כיתה ___________
מאשרים את השתתפות בננו/בתנו בתכנית "בית הספר של הקיץ" שתתקיים בבית ספר "מעלה הגליל"
במעונה בין התאריכים  2-20/7/17בין השעות .08.00-13.00
אמצעי תשלום( :נא לסמן)
מצורפתהמחאה על סך  ₪ 300רשומה למוטב מתנ"סמעלהיוסף לפירעון ביום .16.7.17
(אתההמחאהישלשיםבמעטפהועליהשםהתלמיד+שםביתהספר+כיתה.
(יש להחזיר למזכירות בית הספר).
באמצעות כרטיסאשראי( להתקשר טלפונית) טל 04-9571723 073-3237510 .שלוחה  1אצל יפה
אמסלם או לקישור "רישום לחוגים" www.mmyossef.org.il
תשלוםבמזומןבמשרדיהמתנ"סבלבד–בימיםא,ג, 08:00-18:00
בימיםב,ד,ה 08:00-16:00
שם ומשפחה של ההורה__________________
פלאפון _____________________________
חתימה ____________________________:
תאריך _____________________________

