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 פרויקט השאלת ספרי לימודהנדון: 

תלמידים מחזירים  ה פרויקט השאלת ספרי לימוד הוקם במטרה להקל על ההורים ברכישת ספרי לימוד. בפרויקט זה  

 מדי שנה את הספרים המשומשים ומקבלים חבילת ספרי לימוד )משומשים( מוכנה וחוברות לשנה הבאה.  

התלמידים מחויבים בשמירה על הספרים שברשותם. אנו מאמינים כי בכך נוכל לתרום לחינוך הילדים לערך של כבוד  

 לספר ופיתוח תחושת אחריות אישית לרכוש שאמור לשרת את הכלל.  

 

 ''פ( ₪ בבתי הספר היסודיים )בכפוף לאישור תשלומי הורים תש  280עלות ההשתתפות בפרויקט הינה 

 הנוכחית.   של שנה"ל, נקיים ותקינים שתתפים בפרויקט מחויבים בהחזרת ספרי הלימודהתלמידים המ •

מי שאין בידו ספר במצב תקין להחזיר בסיום השנה ידאג להביא במקומו ספר חדש או משומש במצב תקין   •

 )לא כתוב ולא קרוע( או ישלם את ערכו. 

 ספרי הלימוד של השנה בביה"ס.   נודה לתלמידים שאינם משתתפים בתכנית ולתלמידי ו' על השארת •

 להשאיר את ספרי כיתה ו' בבית הספר היסודי.   מחוייביםתלמידי ו' המצטרפים לפרויקט בחטיבה   •

 

 לוחות זמנים: ותשלום 

עד לתאריך     cityPayאו לשלם דרך   ₪ 280יש להתקשר למזכירות ביה"ס לתשלום באשראי ע"ס  •

 או בהמחאה.   30.6.2020

 הצטרפות מאוחרת לפרויקט.   לאשרלא ניתן יהיה  •

 , במייל ובקבוצת הנהגת ההורים. מועד חלוקת הספרים יפורסם באתר ביה"ס •

ייאספו הספרים מידי התלמידים )ספרי תש"פ(, אנא בדקו כי הספרים     22/6/2020-החל מיום שני ה  •

 רשימת ספרים להחזרה. תפורסם  במצב תקין )אין צורך בהחזרת חוברות עבודה(.  בהמשך  

 25/6/2020יום חמישי ה -תאריך אחרון לאיסוף ספרים

ש לארוז את הספרים בשקית ניילון קשורה ועליה שם התלמיד וכיתה. על הספרים להיות שלמים,  י •

 תקינים ולא כתובים. 

 בברכה,                                                                                          

 רכזת השאלת הספרים  -לנה גרינשפון                                                                      

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

 פ''אתש אישור הצטרפות לפרויקט השאלת ספרים 

 

 א .קראתי את פרטי התכנית ואני רוצה להצטרף אליה.  

 צורך בהחזרת חוברות(. במצב טוב )אין    תש''ףידוע לי כי התנאי להצטרפות הוא החזרת ספרי הלימוד של      

 שם הילד_____________ עולה לכיתה________  

 _____________חתימה_______________                                   __________ שם ההורה_________
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ב.אין ברצוני  השאלת הספרים.   טלהצטרף לפרויק

 
 

 להלן רשימת הספרים שיש להחזיר כתנאי להצטרפות לפרויקט ההשאלה בנוסף לתשלום שהועבר לביה"ס: 
      

מחויב להחזיר ספרים, גם אם בחר שלא להמשיך ולהשתתף  הערה: כל תלמיד שהשתתף בפרויקט ההשאלה השנה 

 בתכנית בתשפ"א.

  שכבת א'   

 נא לשמור חומש קורן בראשית  לשנה הבאה שכבת ב'

 שכבת ג'

 

 

 "הקוסם מארץ עוץ"

 מדע וטכנולוגיה   – במבט חדש 

 מילה טובה חלק א' וחלק ב' 

 לחיות יחד בישראל  

 חומש קורן בראשית   

 לחברו מפתחות שבין אדם  

 שכבת ד'

 מדע וטכנולוגיה  -במב"ט חדש 

 ספר קריאה: "פצפונת ואנטון" 

 "צועדים בדרך המילים" לכיתה ד'   

 מפות מגלות עולם   

 

 שכבת ה'

 "צועדים בדרך המילים" 

 ספר קריאה:אמיל והבלשים"

 מדע וטכנולוגיה  -במב"ט  חדש

Our World- Book  

Grammar Helper1 

 מסביב לים התיכון 

 

 שכבת ו'

 במבט חדש, מדע וטכנולוגיה

 "צועדים בדרך המילים"  

 "הבכור לבית אב"י"

Cool – book 

Grammar Helper 2 

 "חוקרים ארץ" 

יון, רומא וירושלים.  -מסע אל העבר  


