ישיבה תיכונית "אור מנחם" קרית ארבע
הורים יקרים שלום וברכת ה' עליכם.

ספרי הלימוד לשנה"ל תשע"ז
מזה שנים מפעילה הישיבה קרן להשאלת ספרים ע"ש שרית עמרני הי"ד .את הקרן יזם יעקב הרצוג ,בוגר
הישיבה יחד עם חבריו ממחזור ב' ,במטרה להקל על ההורים את ההוצאות המרובות ברכישת ספרי לימוד.
עד כה קיבלו התלמידים חלק מן הספרים מהקרן ואת השאר התבקשתם ההורים לרכוש.
לאחרונה ,הצטרפנו לפרויקט השאלת ספרים של משרד החינוך ,העוזר לנו להשלים את מערך השאלת
הספרים ,על פי תוכנית זו ההורים ישלמו כל שנה עבור שירות השאלת הספרים ,התלמידים יקבלו את הספרים
בתחילת השנה לפי הכיתה וקבוצת הלימוד .אנו נשאיל לתלמידים את כל ספרי הלימוד למעט
תנ"ך שלם ,משנה ברורה מקראות גדולות תורה ונביא (לפי התכנית) ומילון אנגלי עברי – ספרים הנמצאים
בכל בית.

גמרא וחוברות עבודה באנגלית הישיבה תרכוש במרוכז והעלות תיגבה בהוראת הקבע.

לפי נהלי משרד החינוך השתתפות ההורים היא בסך  320שקל ,ב"ה הצלחנו
להוזיל את הסכום ל  250שקל ,לא כולל חוברות עבודה וגמרא.
הורה שאינו מעוניין להשתתף בתוכנית זו מתבקש להודיענו בהקדם ,כמו כן אנו
מצרפים עבורו את רשימת הספרים בנספח.
נהלי השאלת ספרי הלימוד:
בתחילת שנה"ל כל תלמיד יקבל את חבילת ספרי הלימוד בהשאלה למהלך כל השנה.
על התלמיד לשמור ולהשתמש בספרים בצורה ראויה ומושכלת ,ללא קשקושים וכדו'.
חשוב שאתם ההורים תבהירו לילדכם את החשיבות של שמירת כבודם וערכם של הספרים.
תנאי הצטרפות:
דמי השתתפות בסך  ₪ 250יגבו בהוראת הקבע בחודש 9/15
במידה והספר לא יוחזר או יגרם לו נזק מעבר לבלאי סביר ,התלמיד יחוייב בעלות המלאה של הספר.
הורה המשלם שכר לימוד במזומן או בצ'יקים מתבקש לסדר הוראת קבע עבור תשלומים משתנים כגון:
קרן השאלת הספרים ,כרטיס צילום ,הסעות ,תא ספרים בכיתה וחוגים.

ולכם תלמידים יקרים!
קיבלתם אוצר של ספרי לימוד ,אנא שמרו עליהם על מנת שגם בשנים הבאות
יוכלו אחרים ליהנות מהם.

תא אישי לתלמיד בכתה (לוקר)
על מנת להקל על סדרי הלימוד של התלמיד רכשנו ארונות תאים ,כשלכל תלמיד ישנו תא אישי
עם אפשרות לנעילה .עלות השימוש בתא לשנה הוא .₪ 50
התלמיד נדרש לשמור על התא ולהשתמש בו בצורה ראויה.
סכום זה יגבה בהוראת קבע.
בברכה נאמנה
הנהלת הישיבה

הקרן להשאלת ספרי לימוד
ע"ש שרית עמרני הי"ד

