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 חתשע" באייר וכ" שישי יוםבס"ד, 
 2018 במאי 11

 
 

 שלום רב, ביה"סלהורי תלמידי 
 
 

 טתשע"שנה"ל ב לתוכנית השאלת ספרי לימודהצטרפות הנדון: 
 
 

על מנת  המעוניינים בכך. התלמידיםעבור משיך בפרויקט השאלת ספרי לימוד יביה"ס  טבשנת תשע"

 :לעמוד בתנאים הבאים, עליכם להצטרף לפרויקט
 

במהלך  . האיסוף יתבצעחשנלמדו בשנת הלימודים תשע"והחוברות ספרי הלימוד החזרת  .א

 .לימוד(הספרי את ריכים להחזיר ב' אינם צ-)תלמידי כיתות א' השבוע האחרון של הלימודים

במזומן או בצ'ק מזומן  -  (31/5/18) י"ז בסיון חמישייום לעד ₪  280 בסךתשלום העברת  .ב

 לפקודת בית ספר מדעים.
 

, תוזמן עבורם הערכה הכוללת ספרים התשלוםאת ובמצב תקין הספרים את תלמידים שיעבירו 

 -אטלסים ו נביאיםספרי , קיצור שולחן ערוך, תנ"ך, חומשים ,ספרי קודש ועיוןלסידור, פרט וחוברות, 

 .כמפורט בחוזרי המנכ"ל ינם נכללים בתוכנית השאלת הספריםאש
 

 במהלך חודש אוגוסט, הודעה על כך תצא בהמשך.  תתקייםחלוקת הערכות 

 שאלה.התוחתמו על חוזה התידרשו להציג תעודה מזהה וביום קבלת הערכה 
 

  .ספרים חדשים או משומשים במצב טובחוברות עבודה ולת: הערכה כול ,למען הסר ספק

חוברות/ספרים  או שיחזיר בסוף שנת הלימודים, תלמיד שלא ישלים את החזרותיו

 .להשתתף בפרויקט עד לסיום חובותיולהמשיך , לא יוכל פגומים/מקושקשים

 י שכבות.מצ"ב הנחיות מפורטות להיתר כתיבה ואיסור כתיבה בספרי הלימוד השונים על פ
 

 לא תהיה אפשרות להצטרף לתוכנית! ,(31/5/18י"ז בסיון )לאחר תאריך שימו לב! 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 גילה בן אלישע נתנאל לוי 
 מנהלת ביה"ס רכז התכנית 

 
=========================================================== 

 השתתפות ספח
 דעים"ממ"ד מפרויקט השאלת ספרי לימוד בית ספר "

 

 אנו הורי התלמיד/ה:___________________ כיתה:___________ 
 

 אנו מסכימים להשתתף בפרויקט.

מתחייבים להחזיר את כל אנו  .במזומן/בצ'ק מזומן לפקודת בית ספר מדעים₪   280מצ"ב סך של 

 במצב תקין., חשל שנת תשע"הספרים והחוברות 

 

 שם ההורים:______________________                         חתימה:__________________________

 



 :להלן הנחיות מפורטות להיתר כתיבה ואיסור כתיבה בספרי הלימוד השונים על פי שכבות
 
 

 איסור כתיבה היתר כתיבה כיתה

היתר כתיבה בכל הספרים  א'

 והחוברות.

 

פרים היתר כתיבה בכל הס ב'

 והחוברות.

 

, תורהמטיקה, אנגלית, מולדת, מת ג'

 .נביא

הספרים וחוברות שאר חל איסור לכתוב בכל 

 הלימוד.

הספרים וחוברות שאר חל איסור לכתוב בכל  מטיקה, אנגלית, מולדת.מת ד'

 הלימוד.

לכל שנת  אחתמטיקה, חוברת מת ה'

 אנגלית.הלימודים ב

הספרים וחוברות שאר חל איסור לכתוב בכל 

 הלימוד.

לכל שנת  אחתמטיקה, חוברת מת ו'

 הלימודים באנגלית.

הספרים וחוברות שאר חל איסור לכתוב בכל 

 הלימוד.

לכל שנת הלימודים  אחתחוברת  ז'

 באנגלית.

פרים וחוברות חל איסור לכתוב בכל שאר הס

 הלימוד.

לכל שנת הלימודים  אחתחוברת  ח'

 באנגלית.

חל איסור לכתוב בכל שאר הספרים וחוברות 

 הלימוד.

 
 
  

 


