יום חמישי  09יוני 2022
הורים יקרים,
הנדון :פרויקט השאלת ספרים -בית ספר "נבון"
זו השנה השנייה שפרויקט השאלת ספרים בנבון יוצא לדרך .לעיונכם ההנחיות הבאות :
שלבי הרישום וההצטרפות לפרויקט השאלת ספרי לימוד
ניתן להצטרף השנה לפרויקט זה גם אם בשנה החולפת לא השתתפתם.
●

הרישום לפרויקט השאלת הספרים לשנה"ל תשפ"ג יתקיים החל מתאריך 9.6.22
ועד לתאריך ה 10.7.22-בלבד.
לאחר מועד זה ,לא ניתן יהיה להשתתף בפרויקט.

●

עלות השתתפות בפרויקט לכיתות ז-ח-ט הינו על סך  280ש"ח.

●

עלות השתתפות בפרויקט לשכבה י הינו על סך  320ש"ח.

שימו לב הורים שלא יסדירו את התשלום עד למועד ה ,10.7.22 -לא יוכלו להשתתף בפרויקט.
תלמידים העולים לכיתה ז'
תלמיד שקיבל ספרי לימוד בבית ספרו בשנת הלימודים תשפ"ב ,יחזיר את ספרי הלימוד לביה"ס וימציא אישור כי החזיר
את כל ספרי הלימוד .את האישור יש להביא לבית הספר בעת הרישום .תלמיד שלא השתתף בהשאלת ספרי הלימוד
בבית ספרו ,ימסור את כל ספרי הלימוד משנה קודמת למזכירות בית ספר נבון בין התאריכים 3/7/22 :עד  7/7/22בין
השעות 08:30-13:00
תלמידים העולים לכיתה ח'-י'
ספרי הלימוד (במצב תקין בלבד) יאספו מהתלמידים שמשתתפים בפרויקט בשנה הנוכחית ומתלמידים אשר
מעוניינים להשתתף בשנה הבאה ,בין התאריכים  14/6עד .16/6
 .1רק תלמיד שהחזיר את מלוא ספרי הלימוד של שנת תשפ"ב כאשר הם במצב תקין ,יוכל להשתתף בפרויקט.
 .2ספר שלא יוחזר בעקבות אובדן\אי-תקינות\ אי-יכולת לשימוש חוזר ,יחויב בקנס ע"ס .₪ 50
 .3לנוחיותכם מצורפות רשימות הספרים להחזרה.
ניתן לשלם את הסכום לפקודת בי"ס נבון בכמה אופנים:
 .1התלמידים העולים לכיתה ז ניתן לשלם באמצעות צ'ק או מזומן בלבד.
 .2תלמידים העולים לכיתות ח-י מוזמנים להיכנס לאתר בית הספר ולשלם באמצעות אשראי ,צ'ק או מזומן.
יש להסדיר תשלומים נדרשים לביה"ס טרם התשלום לפרויקט השאלת הספרים.
שלבי קבלת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ג
.1

חלוקת הספרים לשכבה ז תתקיים בתאריך 12.7.2022

 .2חלוקת ספרים לשכבה ח תתקיים בתאריך 13.7.2022.
 .3חלוקת ספרים לשכבה ט תתקיים בתאריך 14.7.2022
 .4חלוקת ספרים לשכבה י תתקיים בתאריך 18.7.2022
בברכה,
אהרון בניסטי
רפרנט ביה"ס השש שנתי ע"ש יצחק נבון
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להלן רשימת ספרי הלימוד שנדרש להחזירם – שכבת ז'
תחום הדעת

שם הספר

עברית

חוטבים לשון לכיתה ז'

מדעים

שני ספרים:

שמות המחברים
ד״ר דולי לוי

שם ההוצאה
רכס

ומאיה דלל.
ד"ר רחל מיינץ

מט"ח

מדעי החיים – לכיתה ז'
מדעי החומר – לכיתה ז'
מתמטיקה

שני ספרים:

יצחק שליו ואתי

מתמטיקה לכיתה ז' חלק א'

עוזרי

צמרת

מתמטיקה לכיתה ז' חלק ב'
מתמטיקה לכיתה ז' חלק ג'
פיזיקה

צעדים ראשונים בפיזיקה

מרינה זיו

כיתות מדעיות

אנגלית

מוציא לאור :מרינה זיו
2016

אריק כהן

כיתות הטרוגניות :
Up we go- book and .1
 .workbookהוצאת
.UPP
כיתות מדעיות Sky high- :
.book and workbook. ECB

היסטוריה
תנ"ך

מסע אל העבר -עולמות

ד"ר קציעה

נפגשים מאות 15-16

אביאלי-טביביאן

מט"ח

ספר תנך מלא
+חוברת פנימית

מורשת

חיים בתוך סיפור

מכון שלום

בארי

הרטמן
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להלן רשימת ספרי הלימוד שנדרש להחזירם – שכבת ח'
שם הספר

תחום הדעת

שם ההוצאה

שמות המחברים

עברית

חוטבים לשון לכיתה ח'

ד״ר דולי לוי ומאיה דלל.

רכס

מדעים

שני ספרים :

ד"ר רחל מיינץ

מט"ח

מדעי החיים – לכיתה ח'
מדעי החומר – לכיתה ח'
מתמטיקה

שני ספרים:

יצחק שליו ואתי

הקבצה א

מתמטיקה לכיתה ח' חלק א'

עוזרי

צמרת

מתמטיקה לכיתה ח' חלק ב'
פיזיקה

מתעמקים בפיזיקה

כיתות מדעיות

ספר לימוד לכיתה ח'

מתמטיקה

סימני דרך לכיתה ח' חלק א
סימני דרך לכיתה ח' חלק ב

אנגלית

א :1

הקבצה ב

מרינה זיו

גבי יקואל

משבצת

רחל בלומנקרנץ
אריק כהן

In touch- book and .2
 .workbookהוצאת
.UPP
א :2
Join us- book and .1
workbook. ECB.
ב:
Here and now- book .1
 .and workbookהוצאת
.ECB

גיאוגרפיה

מט"ח

כדור הארץ  -סביבה ,אדם–
גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה
לכיתה ח'

היסטוריה
תנ"ך

מסע אל העבר -קידמה ומהפכות

ד"ר קציעה אביאלי-

מאות 16-19

טביביאן

מט"ח

ספר תנך מלא
+חוברת פנימית

של"ח

אוגדן פנימי של ביה"ס
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להלן רשימת ספרי הלימוד שנדרש להחזירם – שכבת ט'
שם הספר

תחום הדעת

שמות
המחברים

שם ההוצאה

הערות

חוברת פנימית – רכישה תתבצע בתחילת השנה
בעלת הארמון /גולדברג של הקיבוץ הארצי
ספר תנ"ך מלא ללא פירושים
UPP
Take Charge- book and
workbook
Eric Cohen
& Heads Up- book
workbook
Eric Cohen
English for Today- book
& workbook
ספר אלערביה החדש לשנת הלימודים השנייה – המזכירות הפדגוגית
חוברת פנימית – רכישה תתבצע בתחילת השנה

ספרותנ"ך
אנגלית
הקבצה א1
אנגלית
הקבצה א2
אנגלית
הקבצה ב
ערבית

מסע אל העבר:
העולם המודרני במשבר
1870-1939
המרחב הישראלי -
אוכלוסייה ויישובים

היסטוריה

גיאוגרפיה

מט"ח

מט"ח

המרחב הישראלי  -כלכלה,
תשתיות וסביבה
המרחב הישראלי  -נוף,
אקלים וסביבה.

מתמטיקה
מדעיות
הקבצה א1
הקבצה א' החדשה
הקבצה א2

מתמטיקה לכיתה ט חלקים
א+ב

גבי יקואל

מתמטיקה
הקבצה ב
עברית

מתמטיקה לכיתה ט סדרת
מעוף חלק א+ב
חוטבים לשון
לכיתה ט

של יצחק שליו
ואתי עוזרי

פיזיקה לכיתה מדעית

פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה
ט'
כימיה ומדעי החיים לכיתה
ט'
ערכים ואזרחים

משבצת

רכס
מט"ח

מדעים
אזרחות

מט"ח
רכס

רח' הדוגית  ,6יבנה | טל'  | 08-6184082 -פקס  | 08-6870198 -מיילnavonhsc@gmail.com :
אתר בית ספריnavon-school.co.il :

