 22במרץ2020 ,

הנחיותלרישוםלחטיבתביניים"גוונים"–שנתהלימודיםתשפ"א 
תלמידים והורים יקרים,
החל מיום א' 29.3.20 ,נתחיל ברישום בוגרי כיתות ו' ביישוב לבית הספר .המידע אודות התפיסה החינוכית
הבית ספרית ,לצד המידע על המסלולים שייפתחו בשנת הלימודים תשפ"א נמסר בערב ההכרות (להורים) עם
בית הספר שהתקיים בתאריך  ,4.3נשלח אליכם במייל יחד עם ערכת הרישום ומפורסם באתר בית הספר.

בשלהנחיותמשרדהבריאותומגבלותהתנועההחלותעלכולנו,יתקייםהרישוםלמשךתקופהארוכה
מהמתוכנןוייעשהבאמצעותשליחתמייללביתהספרעםכלהמסמכיםהנדרשים.עליכםלעבורעל
ההנחיותב"ערכתהרישום",למלאאתכלהטפסיםהנדרשים,לסרוקאותםבאיכותטובהולשלוחאותם
למיילשלחטיבת"גוונים":gvanimkz1@gmail.com
לצורךתמיכהבתהליךהרישוםתופעלמזכירותביתהספרבמתכונתחירוםשאושרה(מזכירהאחת,
למענהטלפוניועבודהמשרדיתהקשורהברישוםבלבד).הימנעומהגעהפיזיתלביתהספר,לאתותר
כניסהשלאףאדםלשטחביתהספר.בשלבזהזוהדרךהיחידהלרישום .
ימיהרישום:יוםא',29.3עדיוםה',2.4ביןהשעות8:00–.13:00 
יוםא',19.4עדיוםה',23.4ביןהשעות8:00– .13:00
להלן פירוט המסמכים הנדרשים לרישום (מצורפים לערכת הרישום):
 .1שאלוןפרטיםאישיים – מלא ,כולל כל הפרטים הנדרשים (כולם).
 .2טופס בקשה להצטרפות למסלוליםייחודיים (למעוניינים במסלול אחד או יותר).
 .3טופסבקשהלהצטרפותלכיתתמצוינות"מסדנחשון" (לתלמידים המבקשים להשתבץ בכיתה)
 .4צילוםתעודתמחציתא'שלכיתהו' (כולם) .
 .5צילוםספחתעודתזהותשלאחדההורים(שניההוריםבמקרהשלהוריםגרושים) ,בו רשומים
מספרי תעודת הזהות של ההורים ושל התלמיד (כולם).
 .6טופסהצהרתבריאות מלא וחתום על ידי ההורים (כולם).
 .7אישורהכנסתפרטיםלמאגרהמידעהביתספרי ,חתום על ידי ההורים (כולם).
 .8טופסויתורסודיות ,חתום על ידי ההורים (כולם).
 .9אישורפרסוםתמונות באמצעי התקשורת הבית ספריים (כולם).
 .10שתיתמונותפספורט עדכניות של התלמיד/ה (כולם) .ניתן לסרוק תמונה או להמתין לחזרהלשגרה
ולהביא תמונות לבית הספר.


לתשומתלבכם ,
המנהל הפדגוגי בבית הספר פועל באמצעות תוכנת ה"משוב" .בתחילת שנת הלימודים תקבלו קוד שיאפשר
לכם כניסה לתיקו האישי של בנכם/בתכם בזמנכם הפנוי ובתכיפות הרצויה זאת על מנת לראות הערכות ותפקוד
לימודי המעודכנים ליום הצפייה .בנוסף ,כל הודעות הבית ספריות להורים במהלך שנת הלימודים נעשות דרך
מערכת זו.
על מנת שנוכל להשלים את רישום ההורים לכניסה למערכת המשוב ,יש למלא את פרטי הדואר האלקטרוני
בטופס הרישום באופןברורוקריא על מנת שלא יהיו טעויות .במשפחות בהן ההורים אינם חיים יחד ,יש למלא
את שתי כתובות המייל.

השאלתספרילימודבשנתהלימודיםתשפ"א:
מצורף לערכת הרישום מכתב המסביר את תהליך הרישום לפרוייקט "השאלת הספרים" תשפ"א המנוהל על ידי
"תולעת ספרים" .הרישום,התשלוםוההתנהלותכולהנעשיםמול"תולעתספרים"עלפיהפרטים
המצורפים.

צוות בית הספר יעמוד לצדכם בתהליך הרישום והמעבר לחטיבת הביניים זאת כמובן בהתאם להנחיות שנקבל
בהמשך.

אנו מאחלים לתלמידים הצלחה בדרכם החדשה,

דינה אריאס – מנהלת בית הספר

גילית בלוטרייך – סגנית מנהלת
והצוות החינוכי

רינה ששון – סגנית מנהלת

טופספרטיםאישיים
פרטיהתלמיד/ה:
שם פרטי

שם משפחה

תאריך לידה

מספר ת .ז.

ארץ לידה

מין

תאריך עליה

כיתה

יישוב

כתובת

ת.ד.

טלפון בבית

טלפון נוסף

דוא"ל תלמיד/ה

טלפון התלמיד/ה
ביתהספרהיסודי:________________כיתה:____יישוב:_________________ 
פרטיההורים: 

האב

האם 
שם

שם



מספר ת.ז.

מספר ת.ז.



ארץ לידה

ארץ לידה



שנת לידה

שנת לידה



כתובת

כתובת



שנות לימוד

שנות לימוד



מקצוע

מקצוע



מקום עבודה

מקום עבודה



טלפון בעבודה

טלפון בעבודה



טלפון סלולרי

טלפון סלולרי



מצב משפחתי

מצב משפחתי



דוא"ל

דוא"ל





פרטיאחיםאחיות :
שם 



תאריךלידה 



שם 



תאריךלידה 





כיתתמסדנחשון–כיתתמצוינות–מנהיגותמדעית 
תכנית נחשון היא תכנית לפיתוח ולטיפוח נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודה מובילה למדינת
ישראל .התכנית יונקת את תפישת החינוך וההכשרה שלה מתכנית העילית הצבאית–אקדמית תלפיות
ומתבצעתבמסגרתכיתותייעודיות– כיתותנחשון– בבתיספר תיכוןוחטיבותהבינייםבישראל.התכנית
היאתפישהחינוכיתכוללתהמבוססתעללמידהופיתוחאקטיבייםעצמייםשלהתלמידיםבהובלתמחנך-
מנהיג,לפיתוחמקבילומאוזןשלשלושהבסיסיכוח:השכלתי(דגשעלתחוםהמדעים)– אישיותי– ערכי,
היוצריםביחדשלםהגדולמסכוםחלקיו. 
תלמידי הכיתה ילמדו מתמטיקה ומדעים ברמת מצוינות ,המקבילה למסלולי המצוינות הקיימים בבית
הספר,בנוסף,ילמדובמסגרת"יוםנחשון",6 שעותעםמחנךהכיתהבהןיפתחואתשלושתבסיסיהכוח .

הכיתהמיועדתלתלמידיםמצטייניםאשריעמדובתהליךהמיון :
ממוצע תעודת מחצית א' בכיתה ו' 90 :ומעלה
ציון תעודת מחצית א' במדעים בכיתה ו' 90 :ומעלה.
ציון תעודת מחצית א' במתמטיקה בכיתה ו' 90 :ומעלה.
ציון תעודת מחצית א' באנגלית בכיתה ו' 85 :ומעלה.
מוטיבציה גבוהה ונכונות ללמידה אינטנסיבית.
התנהגות טובה מאוד או ראויה לשבח.
הצלחה בשאלון המיון ובראיון האישי.
במידהותלמידהינובעלמוטיבציהגבוהה,קריטריוןמשמעותילשיבוץבכיתהזו,אךאינועומדבאחד
מהקריטריונים,יוכללמלאאתהטפסים,להגיעליוםהראיונותהאישייםומילוישאלוןהמיוןלאחראישור
מיוחד.ההחלטהעלקבלה/איקבלהתתקבללאחריוםמיוניםזה .





טופסהרשמהלכיתת"מסדנחשון"תשפ"א 
שם התלמיד/ה ________________ :בית ספר יסודי_______________ :
יישוב _____________ :כיתה ____ :שם המחנך/מחנכת____________ :

מספרי טלפון להתקשרות לקראת יום המיונים:
טלפון תלמיד/ה_______________ :
שם האב ________ :מס' טלפון______________ :
שם האם ________ :מס' טלפון______________ :

חובהלצרףלטופסההרשמהצילוםשלתעודתמחציתא'שלכיתהו' .

חתימת התלמיד _____________ :חתימת ההורים_____________________ :

ניתן לפנות לחטיבת "גוונים" בכל שאלה או הבהרה.
בהצלחה!
הצוות החינוכי.






מסלולילימודייחודיים 
בשנת הלימודים תשפ"א יפעלו בבית הספר  6מסלולי לימודים ייחודיים לתלמידי כיתות ז':
 .1מצוינות מדעית (לתלמידים שאינם בכיתת מסד נחשון) :פיזיקה,כימיה וביולוגיה .תלמידי מסד נחשון
ילמדו ברמה זו במסגרת הכיתה.
 .2מצוינותמתמטיקה )לתלמידים שאינם בכיתת מסד נחשון) .תלמידי מסד נחשון ילמדו ברמה זו
במסגרת הכיתה.
 .3מסלולאמנות – תכנית אמירים (פתוח לכל תלמידי השכבה העומדים בקריטריונים).
 .4מסלולתיאטרון– תכנית אמירים (פתוח לכל תלמידי השכבה העומדים בקריטריונים)
 .5מסלולמוזיקה (פתוח לכל תלמידי השכבה העומדים בקריטריונים).
 .6קבוצתדובריאנגלית (פתוח לכל תלמידי השכבה העומדים בקריטריונים .התלמידים ישובצו בשלוש
כיתות אם כולל כיתת מסד נחשון).

מצוינותמדעית :
במסלול המצוינות התלמידים לומדים על פי תכנית הלימודים במדעים כבסיס ,מרחיבים ומעמיקים בנושאים
שונים מתוך התכנית .כמו כן ,מתקיימות פעילויות העשרה בתוך בית הספר ומחוצה לו.
הדגש בלמידה הינו על מיומנויות ,מתוך אמונה כי מתן כלים מתאימים יסייעו בפיתוח החשיבה המדעית ויאפשרו
ללומד התמודדות מוצלחת יותר בעתיד עם תחום המדעים.
תנאי קבלה :ציון תעודת מחצית א' במדעים בכיתה ו' 90 :ומעלה ועמידה במבחן מיון.
מצוינותמתמטיקה :
המסלול מיועד לתלמידים אשר מסוגלים לפתח חשיבה מתמטית המעוניינים להשקיע בלימודים למען עתידם,
ורואים עצמם ממשיכים ללימודים אקדמיים במקצועות עתירי מתמטיקה ודורשים הצטיינות יתרה במתמטיקה,
כגון :מחשבים ,הנדסה ,מתמטיקה שימושית ועוד.
מטרות המסלול הינן מימוש הפוטנציאל של התלמיד המוכשר במתמטיקה ,טיפוח וזימון אתגר לימודי מתמטי
והקמת מנהיגות מתמטית בקרב התלמידים שתשפיע על שינוי היחס ודרכי הלמידה במתמטיקה .תכנית
הלימודים במתמטיקה מהווה את הבסיס ללימודים ובנוסף ישנה העמקה של החומר הנלמד ,התמודדות עם
תרגילים ברמות חשיבה גבוהות ופעילות העשרה.
תנאי הקבלה :ציון תעודת מחצית א' במתמטיקה בכיתה ו' 90 :ומעלה ועמידה במבחן המיון.

מסלולאמנות–אמירים 
בלימודים במסלול האמנות ישנה התנסות יצירתית מעשית ,התלמידים נחשפים לטכניקות שונות ,אמנים
וסגנונות אומנותיים .הקניית מושגי יסוד וכלים להבנת שפת האמנות ומרכיביה.
העשרה :ביקור במוזיאונים ,הצגת תערוכות ופרויקטים אמנותיים בבית הספר ,ערב מגמה בשיתוף עם ההורים.
תנאי קבלה  :הצטיינות לימודית ,ראיון אישי ובדיקת התאמה (יימסר דף הסבר במעמד הרישום).
מסלולתיאטרון–אמירים 
ההתמקדות במהלך שלוש השנים היא על היצירה התיאטרונית כעבודת חקר וככלי להנאה והתפתחות האישית
במקום מוגן ובטוח.התפיסה הבסיסית הינה שכל אחד יכול לשחק ,המפגשים עצמם נערכים באווירה משוחררת
ובלתי פורמלית ,תוך כדי שמירה על כללים של הקבוצה.
תנאי קבלה :הצטיינות לימודית .מעבר לכך כל תלמיד יכול להשתתף בקבוצה זו כל עוד מפגין רצינות ואחריות.
ההרשמה למסלול זה – תתקיים בתחילת שנת הלימודים תשפ"א.
מסלולמוסיקה
במסגרת מסלול המוזיקה בבית הספר אנו מתמקדים בהיבטים של פיתוח שמיעה ,קצב ,תווים תיאוריה
מוזיקלית ,הרמונית ומלודית.
העבודה מתבצעת בשיעור תיאוריה משותף לכל תלמידי המסלול ובהרכבים (נגינה ושירה והרכב קולי) .התכנית
כוללת יציאה להופעות ,סדנאות כיתתיות וכיתות אמן בבית הספר .חברי ההרכבים מקיימים הופעות באירועים
בית ספריים וקהילתיים.
תנאי קבלה:מוזיקליות בסיסית .קריאת תווים וקצב – יתרון.
השתתפות בשיעור נגינה/פיתוח קול מעבר לשעות המגמה.
תנאי הקבלה :עמידה במבחני מיון (שירה ו/או נגינה) .נדרשת התמדה ,נוכחות מלאה ,הכנת שיעורי בית
והצלחה במבחנים.
דובריאנגלית 
במסגרת קבוצה זו ילמדו התלמידים אנגלית בקבוצה נפרדת וברמה מתקדמת יותר מתכנית הלימודים
השכבתית .התכנית מתאימה לתלמידים דוברי אנגלית ברמת שפת אם ו/או תלמידים מצטיינים באנגלית בבתי
הספר היסודיים.
ציון תעודת מחצית א' באנגליתבכיתה ו' 90 :ומעלה ועמידה במבחן המיון.
ישלקחתבחשבוןשהתלמידיםשילמדובקבוצהזוישובצובשלושכיתותמתוךהכיתותשבשכבה.




טופסבקשהלהצטרפותלמסלולימצוינות 
שם התלמיד _______________ :בית ספר יסודי _____________ :כיתה____________:
מעוניין להצטרף למסלול (יש לסמן את המסלול):
_____ מדעים

_____ אמנות  -אמירים

_____מתמטיקה

_____ דוברי אנגלית

_____ מוסיקה

_____ תיאטרון ( קבלה בתחילת שנת הלימודים תשפ"א)

חתימת התלמיד ________________ :חתימת ההורים _________________________ :
לוחזמנים–מבחנימיון–לקראתשנתהלימודיםתשפ"א(ייתכנושינויים!) 

מסלול 

הערות 

תאריך 

יום  שעות 

1.5

ו'

10:15 – 8:15

מבחן עיוני – "מסד נחשון"

בחטיבת "גוונים" .הגעהועזיבהעצמאית.

5.5

ג'

15:00 – 13:30

דוברי אנגלית

בחטיבת "גוונים" .הגעהועזיבהעצמאית.

7.5

ה'

12:30 – 8:30

ראיונות קבלה "מסד נחשון"
לתלמידי "ניצני השרון".

בחטיבת "גוונים" .הגעהועזיבהבליווי
צוותניצניהשרוןוגוונים.

8.5

ו'

12:00 – 8:15

ראיונות קבלה "מסד נחשון"
לתלמידי "יגאל אלון"
ולתלמידיםמבתיספר
אחריםביישובומחוצהלו

בחטיבת "גוונים" .הגעהועזיבהעצמאית.

15.5

ו'

14:00 – 12:00

מוסיקה לתלמידי "ניצני
השרון"

חדר מוסיקה בחטיבת "גוונים" .הגעה
ועזיבהעצמאית.

19.5

ג'

15:30 – 13:00

אמנות לתלמידי "יגאל אלון"

חדר אמנות בחטיבת "גוונים" .נשארים
ב"גוונים"בתוםיוםהביקור.עזיבה
עצמאית.

22.5

ו'

14:00 – 12:00

מוסיקה לתלמידי "יגאל
אלון"

חדר מוסיקה בחטיבת "גוונים" .הגעה
ועזיבהעצמאית.

26.5

ג'

16:00 – 13:30

אמנות לתלמידי "ניצני
השרון"

חדר אמנות בחטיבת "גוונים" .הגעה
ועזיבהעצמאית .תלמידים הנבחנים גם
במדעים נבחנים קודם במדעים.

26.5

ג'

15:00 – 13:30

מדעים

בחטיבת "גוונים".
הגעהועזיבהעצמאית .תלמידים הנבחנים
גם באמנות ,נבחנים קודם במדעים.

9.6

ג'

15:30 -13:30

מתמטיקה

בחטיבת "גוונים" .הגעהועזיבהעצמאית.

אישוריהורים(במקרהשלהוריםגרושיםישלוודאחתימתשניההורים) 
אישורהכנסתפרטיםלמאגרמידעביתספרי 
לכבוד 
הנהלתביה"ס
ידוע לי כי הפרטים אשר מולאו על ידי ,בטופס פרטים אישיים בראשית שנת הלימודים ,יימצאו במחשב למטרות
ניהול פדגוגי בית ספרי .ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו לרשות המקומית במסגרת ניהול מערכות כספיות
ומערכות מידע וזאת עפ"י הנהלים הקיימים.
המידע לא ישמש לצרכים אחרים .הנתונים הבריאותיים לא יוזנו למחשב.
(על פי חוק הגנת הפרטיות ח' תשמ"א .)1981

כמו כן ,יועברו השמות והכתובות של הבוגרים לבתי הספר העל יסודיים המבקשים זאת ,על מנת להמציא
לבנכם/בתכם חומר הסברתי על בית הספר העתידי בו ילמדו.

תאריך _________:שם התלמיד/ה______________חתימת ההורים____________

____________

___________________________________________________________________________ 

פרסוםתמונותהתלמיד/ה 

במהלך שנת הלימודים מתקיימים בבית הספר אירועים רבים .אנו מתעדים אירועים אלה בתמונות בהן ניתן
לראות את תלמידינו משתתפים בטקסים ולוקחים חלק בפעילויות בית ספריות שונות.
התמונות מתפרסמות באתר הבית ספרי ובפייסבוק של בית הספר ומשמשות אותנו במצגות בהן אנו מציגים
בגאווה את פעילויות בית הספר .איננו מצלמים את התלמידים בתמונות תקריב ואיננו מתייגים את התלמידים
(מפרסמים את שמות התלמידים המצולמים).
אנו מבקשים את אישורכם לפרסום תמונות אלה באתר ,בפייסבוק ,במצגות ,בעיתון בית או בספר מחזור.

אישורפרסוםתמונותבאמצעיהתקשורתהביתספריים 
אנו הורי התלמיד/ה ________________ מאשרים פרסום תמונות בבנו/בתנו באמצעי התקשורת הבית
ספריים כמפורט מעלה.
שם ההורה__________________ חתימה __________________ תאריך_____________:
שם ההורה__________________ חתימה __________________ תאריך_____________:

תאריך________________________ :

אישורויתורסודיות 
אנו __________________________ הורי התלמיד/ה _______________ מאשרים העברת
מידע מצוות בית הספר היסודי _________________ ליועצות/צוות חינוכי של חטיבת הביניים
"גוונים" בקדימה – צורן.
בברכה,

שם ההורה _______________________ :ת"ז_____________________________ :
חתימה____________________ :



שם ההורה _______________________ :ת"ז_____________________________ :
חתימה____________________ :

טופסהצהרתההוריםעלמצבבריאותושלילדםבביתהספר
שם בית הספר :חטיבת "גוונים"

היישוב__________________ :

אל :מחנך/ת הכיתה ,מר/גב' ______________________________
מאת :הורי התלמיד/ה _____________

________________

השם הפרטי
תאריך הלידה_________________ :

ז' __________

מס' ת"ז

הכיתה

המין :ז/נ

הכתובת____________________________________________:
כתובת הדוא"ל_______________________________________ :
שם האם ______________ :מס' הטלפון הנייד__________________ :
שם האב ______________ :מס' הטלפון הנייד__________________ :
א.אני מצהיר/ה כי (סמןאתהאפשרותהנכונה):
 .1לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בכל פעילות הנערכת בבית הספר
ומטעמו.
 .2יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות בבית הספר ומטעמו,
כדלקמן:
פעילות גופניתפעילות בחדר כושרטיוליםתחרות ספורט של בתי הספרפעילות אחרת___________________ :תיאור המגבלה______________________ :לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על-ידי_______________:לתקופה______________ :
 .3יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרונית .לא/כן.
פירוט מהות המחלה והמגבלות בפעילות:
_____________________________________________________________________
לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על-ידי_______________:לתקופה____________________ :
 .4בני/בתי נוטל/ת תרופה/ות באופן קבוע :לא/כן.
פירוט_________________________________________________________________ :
 .5בני/בתי סובל/ת מרגישות לתרופות או למזון :לא/כן.
פירוט:
____________________________________________________________________


אםסומן"כן"באחדמהסעיפים5-2לפחות,ישלצרףאתהמסמכיםהאלה(חובה!) :
 סיכום מידע רפואי עדכני המעיד על המצב הבריאותי או על הרגישות לתרופה או למזון. מצורף אישור רפואי הכולל התייחסות רופא למהות הבעיה הרפואית וכולל את המגבלות הנגזרות ממנה. מצורף אישור רפואי התקף לשנת הלימודים הנוכחית .האישור ניתן על ידי__________ :לתקופה______________.
ב.אני מתחייב/ת להודיע למחנך/ת הכיתה על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות
של בני/בתי.
ג.אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי ו/או לצוות הבריאות בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי.
ד.להלן מידע נוסף לגבי בריאות ילדי שברצוני ליידע את בית הספר על אודותיו:
___________________________________________________________________
ה.אני מאשר/ת כי ידוע לי שבמסגרת שירותי הבריאות ,לתלמיד יקבל/תקבל בני/בתי חיסון לפי תוכנית
החיסונים הנקבעת על ידי משרד הבריאות כמפורט להלן:
 בכיתה א' :חיסון נגד חצבת  -חזרת  -אדמת  -אבעבועות רוח בכיתה ב' :חיסון נגד אסכרה (דיפתריה)  -פלצת (טטנוס)  -שעלת  -שיתוק ילדים (פוליו)  -חיסון נגד שפעת בכיתה ג' :חיסון נגד שפעת בכיתה ח' :חיסון נגד אסכרה (דיפתריה)  -פלצת (טטנוס) – שעלת  -חיסון נגד נגיף הפפילומה ()HPVו.אני מאשר/ת מתן חיסונים לבני/לבתי לפי תוכנית זו ,אלא אם אודיע בכתב על התנגדותי לאחות בית הספר .אני
מתחייב/ת להעביר את פנקס החיסונים כנדרש.
ז.לבני/לבתי הייתה תגובה חריגה למתן חיסון בעבר

לא/כן

אם כן ,פרט לאיזה חיסון________________________________________________:
תיאור התגובה______________________________________________________ :
ח.אני מאשר/ת כי במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יעבור/תעבור בני/בתי בדיקות סקר על ידי צוות הבריאות,
אלא אם אודיע על התנגדותי בכתב לאחות בית הספר.
ט.אני מאשר כי בני/בתי יעברו בדיקת בריאות הפה והשיניים על ידי רופא שיניים ויקבלו הדרכה של שיננית לגבי
האופן שבו יש לשמור על בריאות הפה והשיניים.
י.אני מאשר את הסכמתי לקבל מסרון SMS/אודות בדיקות וחיסונים שילדי אמור לקבל במסגרת שירותי הבריאות
לתלמיד.
יא.לפנייה כאשר מתעוררת בעיה רפואית הקשורה במחלה הכרונית יש ליצור קשר עם:
_______________________מספר טלפון__________________________ :
___________
התאריך

__________________
שמות ההורים

_______________

_______________

חתימות ההורים

השאלת הספרים לתלמידים העולים לכיתה ז'
מידע לשנה"ל תשפ"א – בית חינוך חט"ב "גוונים"
פרויקט השאלת הספרים המתנהל זה מספר שנים בבית החינוך ,הוכיח עצמו כפרויקט המוזיל את עלות
הספרים לתלמידים ותורם לחינוך לשמירה על הספרים ועל הסביבה.
בשנת הלימודים תשפ"א יתקיים פרויקט השאלת הספרים המופעל על ידי חברת "תולעת ספרים".
השאלת הספרים כוללת את כל ספרי הלימוד הנדרשים המאושרים על ידי משרד החינוך,
למעט ספר תנ"ך מלא וחוברות עבודה.
בהחלטה משותפת של ועד ההורים המוסדי והנהלת בית הספר ובתיאום עם "תולעת ספרים" סוכם שניתן
יהיה לקנות את חוברות הלימוד בהנחה משמעותית של  50%מהעלות במעמד התשלום על השאלת הספרים.
התשלום עבור החוברות יהווה פיקדון אשר יוחזר בסוף השנה לתלמידים שיחזירו חוברות שלא נכתב בהן.
תלמידים שיבחרו לכתוב בחוברות לא יזוכו בעלות החוברות.

עלות הפרויקט:
לתלמידי שכבה ז' .₪ 280 -
תוספות מוצעות:
 ₪ 90 .1כפיקדון עבור חוברות עבודה.
לתלמידים שלא יכתבו בחוברות יוחזר הפיקדון בסוף שנת הלימודים.
 .2שירות עטיפת ספרים ,על ידי מכונה ייעודית עם ניילון קשיח וידידותי לסביבה ,בעלות של  ₪ 50לסל
המלא של הספרים (כ 15 -ספרים).
ההרשמה לפרוייקט השאלת הספרים לשנת הלימודים תשפ"א תיעשה ישירות מול "תולעת ספרים"
(באתר החברה) .על המועדים להרשמה לפרוייקט ואופן ההרשמה תצא הודעה מסודרת בהמשך השנה.

בברכה,
הצוות החינוכי – חטיבת "גוונים"

הנהגת הורים בית ספרית

