פרויקט השאלת ספרי לימוד תשפ"א
הורים יקרים שלום רב,
רכישת ספרי לימוד מהווה תמיד הוצאה גדולה ומשמעותית עבור כל משפחה ,א ו מביאים בפ יכם את ההזדמ ות להשתלב
בפרויקט השאלת ספרי הלימוד שיערך בבית ספר ו על פי ה חיות משרד החי וך .משמעות הפרויקט הי ה כי במקום הרכישה
המסורתית -אישית של ספרי הלימוד ,יתבצע הליך של השאלת הספרים והחזרתם בסוף הש ה.
הפרויקט ועד להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד הן מבחי ה כלכלית והן בחיסכון בזמן יקר .חשוב להדגיש כי ספרי
הלימוד שבידכם מהווים את הבסיס לפרויקט ההשאלה ,ולכן הצלחת הפרויקט מות ית בשמירה על הספרים שברשות
ילדכם .א ו מאמי ים כי בכך וכל לתרום לחי וך הילדים לערך של כבוד לספר ופיתוח תחושת אחריות אישית לרכוש שאמור
לשרת את הכלל.
עלות ההשתתפות בפרויקט הי ה לכיתות ז'  -ט'  ,₪ 280.-לכיתות י' – י"ב  ₪ 320.-לש ה .התשלום יתבצע באמצעות
הוראת הקבע.
למען הסר ספק ,החבילה כוללת ספרים חדשים או משומשים במצב טוב.
ספר שיוחזר במצב שאי ו יתן לשימוש -יחויב בתשלום .תלמידה שלא תשלים את החזרות הספרים במועד שייקבע ,לא תוכל
להשתתף בפרויקט בש ה שלאחר מכן )עד לסיום חובותיה(.

עקב הקרו ה הספרים יחולקו לפי רישום מראש בלי ק המצ"ב:
https://drive.google.com/file/d/1bhAwHuBYbXpjaVA-bWgEXYEjmcCi5Ywh/view?usp=sharing
האחראית על הפרוייקט באולפ ה היא מיטל רוז שטיין  -טלפון ,09-7900419 :מייל amanalibary@gmail.com
יש להשיב את הספח בפקס או לכתובת מייל –  abaamna@gmail.comעד כ' תמוז תש"פ .12.7.2020
בברכה,
הרב יוסי כה א
ראש האולפ ה
פרויקט השאלת ספרי לימוד באולפ ת "אמ ה"
א ו הורי התלמידה___________________ מכיתה________ תש"פ ,עולה לכיתה _______ תשפ"א
מעו יי ים לקחת חלק בפרויקט השאלת ספרי לימוד בתשפ"א.
קרא ו ,הב ו וה ו מסכימים לה חיות בחוזר זה.
כמו כן ,ידוע ל ו כי הסכום הש תי לתשלום לכיתות ז'-ט'  280₪.-ולכיתות י'-י"ב  ,₪ 320.-בהוראת קבע.
שמות ההורים __________________:חתימת הורים_________________________:

ל' סיוון תש"פ 22.6.2020

הורים יקרים,

עקב הקורו ה ,הש ה השאלת הספרים תתבצע ברישום מראש בלבד.
מצ"ב קישור לקובץ השיתופי:
https://drive.google.com/file/d/1bhAwHuBYbXpjaVA-bWgEXYEjmcCi5Ywh/view?usp=sharing

א א מלאו את שם ביתכם בתאריך ובשעה הרצויים .אבקש להקפיד לא למחוק או לש ות רישום של בת אחרת.
למ יעת עומס בספריה ,הקפידו להגיע בשעה שבחרתם.
במידה וייוצר עומס ,בקשכם להמתין מחוץ לספריה ,עמכם הסליחה.
בקש להגיע עם מסיכה ,לא להסתובב בשטח האולפ ה ולהגיע לא יותר מהורה ותלמידה.
* א להגיע עם שקית גדולה או תיק.
* יתן להשאיר את הספרים בערמה מסודרת בספריה ,ולקבלם בתחילת הש ה.
* תלמידות שברשותן שארו ספרי לימוד מש ת הלימוד ה וכחית תש"פ חייבות להחזירן לספריה בהקדם.
* לא יי ת ו/ישמרו בספרייה ספרים לש ת הלימודים הבאה תשפ"א במידה ויש ו חוב מש ת הלימודים הקודמת
תש"פ.
* שבועיים לפ י סוף הש ה יוחזרו הספרים לספריה בשלמותם .
* ספר שאבד או הושחת  -ישולם תמורתו.
* דרש לשלוח את ספח ההשתתפות בהשאלה מראש לפקס או לכתובת מייל – abaamna@gmail.com
עד כ' תמוז תש"פ .12.7.2020

חופש עים,
בכבוד רב ,הספר יות.
טל'09-7900419 :
מיילamanalibary@gmail.com :

בס"ד

ימי ההשאלה
כיתה ח':

יום ג' ,כ"כ תמוז 09:30-16:15 14.7
יום ג' ,כ"ט תמוז 09:30-16:15 21.7

כיתה ט':

כיתה ז':

כיתה י"ב:

יום ד' ,א' אב 22.7

09:30-16:15

יום ה' ,ב' אב 23.7

09:30-16:15

יום א' ,ה' אב 26.7

09:30-16:15

יום ב' ,ו' אב 27.7

09:30-16:15

יום ג' ,ז' אב 28.7

09:30-16:15

יום ד' ,ח' אב 29.7

09:30-14:10

חלוקה אחה"צ :יום א' ,י"ב אב 2.8
כיתה י"א:

כיתה י':

) 12:00-18:00בתיאום ב פרד ומראש במייל הספריה(

יום ב' ,י"ג אב 3.8

09:30-16:15

יום ג' ,י"ד אב 4.8

09:30-16:15

יום ד' ,ט"ו אב 5.8

09:30-16:15

יום ה' ,ט"ז אב 6.8

09:30-14:10

חופש עים,
בכבוד רב ,הספר יות.
טל'09-7900419 :
מיילamanalibary@gmail.com :

