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 היום יקרים,

 התוכנית לרישום לפרוייקט השאלת ספרים תשפ"ב יוצאת לדרך.

לצערנו בעקבות המצב הפוליטי ואי כינונה של ממשלה, ועדת החינוך של הכנסת עדיין לא התכנסה ולא 

  . גובה תשלומי ההורים לפרוייקטאשרה את 

רגנות נאותה ורכישת הספרים בזמן, בתיאום עם ועד הורים הוחלט כי נערוך כעת את בכדי לאפשר התא

, במידה והתוכנית תאושר הסכום ישמש עבור השאלת ספרים, על הסכום שהיה עד עתה הגביה כפיקדון

במידה וחלילה התוכנית לא תאושר )סיכוי נמוך מאוד(, הכסף יוחזר להורים או ישמש כיתרה לתשלומי 

 הורים בשנה הבאה.

.  60/41ועד י"ח תמוז  60/41ם לתוכנית השאלת ספרים תתבצע בין התאריכים ד' תמוז הרשמה ותשלו

 !נוכל להתחייב על הצטרפות לתוכניתלאחר מועד זה לא 

 לכל תלמידה. לא ניתן לבקש הנחה או לקבל מלגה.₪  082הרישום מותנה בתשלום של 

 אופן התשלום:

את שם התלמידה והכיתה. תאריך אחרון פה ולרשום על גביה טעוח עם התלמידה במניתן לשל –צ'ק  .1

 . צ'קים לאחר תאריך זה לא יתקבלו ויוחזרו לתלמידה.1182880201לפרעון על גבי הצ'קים 

 במעטפה סגורה ולרשום את שם התלמידה, כיתה ומס' טלפון של אחד ההורים –מזומן  .0

 העברה בנקאית: .1

 170סניף         90בנק פאגי     025210982מס' חשבון: שם החשבון: בי"ס חב"ד בנות    

 יש לציין עבור פרוייקט השאלת ספרים

 

 יש להכין צ'ק בנפרד! –לכיתה א'  העולותתלמידות 

 

ליידע יש ם בהשאלת ספרי פתמי שלא משתת חובה לשמור את הקבלות ולהביא אותם בעת קבלת הספרים.

 מחנכת הכיתהאת 

 

 מצורף בזה:

 טופס איסוף ספרים 

 לו"ז התוכנית 

 לתוכנית טופס אישור הצטרפות 

 

 

 בברכה, הנהלת בית הספר
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 הורים יקרים,

הנכם מתבקשים להחזיר את  ב,לשנת הלימודים הבעל"ט תשפ" "פרוייקט השאלת ספרים"לקראת הערכות כ
 הספרים הבאים על פי הרשימה המצורפת לכל כיתה. 

 החל מיום שני י"א תמוז ועד יום שלישי י"ט תמוז.איסוף הספרים 

יש להכניס את הספרים לשקית עם הטבלה המצורפת ולסמן בכל מקצוע את הספר שמוחזר, ולכתוב את שם הילד 
עבור כל באם יש לכם מס' תלמידות בביה"ס,  הם, יש למחוק(.ספרים שכתבו בו -בכיתות גבאופן בולט על השקית. )

 תלמידה יש להכין בשקית נפרדת!

במקביל אנו נערכים להזמנת הספרים והחוברות עבור כל התל' המצטרפות לפרוייקט לשנה"ל הבאה, הודעה על 
 לקראת פתיחת שנת הלימודים. 8הודעהחלוקת הספרים תשלח בוואטסאפ

 Vיש לסמן  רשימת ספרים כיתה

  לומדים להצליח )בעז"ה ישמש את התל' בשנת הלימודים הבאה( - שפה א

  במבט חדש –מדע וטכנולוגיה  - מדעים 

  )ישמש את התל' בתחילת שנה הבאה(לומדים להצליח מעבר למילים +  -שפה ב

  מעשה בראשית  )במבט חדש( –מדע וטכנולוגיה  – מדעים

  גם בשנת הלימודים הבאה( ספר + חוברת )ישמש את התל' בעז"ה -  First stop – אנגלית

  חוברת הלכה בשמחה - הלכה

  ישקו העדרים –חוברת לספר יהושע  - נביא ג

  לומדים להצליח  - שפה

  ספר בלבד  First stop  - אנגלית

  מעשה בראשית )במבט חדש( –מדע וטכנולוגיה  - מדעים

  ישקו העדרים -חוברת לספר שופטים  -נביא ד

  חלקים( 0הלכות והליכות ) - הלכה 

  לומדים להצליח   - שפה 

  ספר בלבד   Fun with four  - אנגלית 

  מעיין חי - פרשת שבוע 

  חוברת תורת חיים ויקרא  – תורה ה

  ספר הלכות והליכות – הלכה 

  חיים תניא )ישמש את התל' גם בשנת הלימודים הבאה( - חסידות 

  ספר גיאוגרפיה לכיתה ה'  - גיאוגרפיה 

  ספר בלבד -   Storyland - אנגלית 

  מעיין חי - פרשת שבוע 

  בין השורות – שפה ו'

  הלכות והליכות -הלכה

  ספר בלבד  English tomorrow – אנגלית

  חיים תניא – חסידות

  חלקים( 0הלכות והליכות ) – הלכה

  מעיין חי – פרשת שבוע

* נשמח שגם תלמידות כיתה ו' המסיימות השנה את בית הספר ולא השתתפו עדיין בפרוייקט השאלת הספרים 
  תשארנה את ספרי הלימוד לטובת הקהילה.
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 לו"ז התוכנית
 
 

  יש לשלוח את המעטפה עם התשלום בצירוף ספח זה

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 טופס הצטרפות

 אנו הורי התל' __________________ מכיתה_______

 .מאשרים הצטרפות לפרוייקט השאלת ספרים לשנת הלימודים הבעל"ט תשפ"ב

ידוע לנו כי עלינו להחזיר את ספרי הלימודים של שנת הלימודים תשפ"א, על פי הרשימה  .א
 המצורפת.

 עבור השתתפות בפרוייקט.בלבד   ₪ 082ום על סך מצורף בזה תשל .ב

ידוע לנו כי הספרים יחולקו לקראת פתיחת שנת הלימודים ונקבל על כך הודעה מראש.  .ג
 חבילת הספרים כוללת ספרים חדשים או משומשים במצב טוב.

 .אלה לא כולל: סידור, חומש ונביאפרוייקט ההש .ד

ספרים שתקבל, כתיבה בספרים תעשה רק על פי הנחיות בתנו מתחייבת לשמור על ה .ה
 משרד החינוך ובית הספר.

 תאריך:____________ חתימת הורים:__________________

 

 פירוט/הרחבה מה עלי לעשות? זמנים

תשלום הצטרפות 

לפרוייקט השאלה )דמי 

פיקדון עד לאישור 

 התוכנית(

 

מיום שני ד' תמוז  

ועד יום שני י"ח  10.27

 08.27תמוז 

לפרוייקט ותשלום של להעביר אישור הצטרפות 

בהמחאה אחת, מזומן או העברה ₪  082

בנקאית. הורים לשתי בנות ויותר, ניתן לחלק 

את הסכום לשני מועדים. כשהתשלום האחרון 

 11.28.0201הוא לתאריך  

 הצ'ק לפקודת בית הספר חב"ד בנות

 ניתן לשלם בהעברה בנקאית

 שם החשבון: בי"ס חב"ד בנות     

     025210982מס' חשבון:   

        90בנק פאגי   

 170סניף  

  יש לציין עבור פרוייקט השאלת ספרים 

 איסוף ציוד:

יום  -יום שני י"א תמוז

 שלישי י"ט תמוז

 איסוף חוברות וספרי לימוד משנה זו.

 

נשמח מאוד שגם תלמידות כיתות ו' תשארנה את 

ב -. כיתות אהספרים והחוברות לטובת הקהילה

חוברות חדשות בכל תקבלנה בעז"ה ספרים ו

מכיוון שלצערנו בשנה זו בעקבות המקצועות. 

הקורונה לא נעשה שימוש מיטבי בספרי הלימוד, 

את הספר  ב תשארנה בבית-שגם כיתות אנבקש 

ולמידה  פרי העשרהחוברות העבודה שתשמשנה כס

 בשנה הבאה.

ספרי הלימוד צריכים להיות במצב תקין 

יש ו -בכיתות גבמידה ונכתב בספר  –

 למחוק )במידת האפשר(

יוחזרו שנה הבאה ספרים שלא ההחל מ

ן, יחוייבו ברכישת ספר אחר במצב תקי

 מו.במקו

 .הודעה על חלוקת הספרים לשנת תשפ"ב תתקבל בהמשך, החבילה כוללת ספרים חדשים או משומשים במצב טוב


