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 ,הורים ותלמידים יקרים

ומאחלים הצלחה רבה אנו מקדמים בברכה את הצטרפותכם לגימנסיה "יצחק נבון"  

  חברתית.השתלבות ההלתלמידים בפן הלימודי ו

הספר ולהקל עליכם את -המורים, המחנכים וההנהלה ישמחו לעזור לכם להשתלב בבית

לנהלי הופעה לבית המעבר. בהיערכותכם לשנת הלימודים החדשה, נא תשומת לבכם 

 הספר,  החל מיום   הלימודים הראשון:

חולצת  –ספר נהוגה תלבושת אחידה המחייבת את כל התלמידים בבית ה -  תלבושת קיץ

T  ,מוטבע  שסמל בית הספר "גימנסיה יצחק נבון"בצבע אחד, על פי בחירת התלמיד

עליה. על החולצות להיות באורך מלא וללא מחשופים. אין להופיע בתלבושת גזורה או 

 מכנסיים ארוכים או עד הברךקרועה )גם לא קרעים אופנתיים(. כמו כן יש להופיע עם 

 בצבע אחיד.

תלבושת ספורט מלאה ונעלי ספורט תקניות. חולצה בצבע  – תלבושת לשעורי חנ"ג

 טורקיז  עליה מוטבע סמל בית הספר, מכנסיים בצבע שחור או כחול .

 אין להגיע לביה"ס בנעלי חוף אלא בסנדלים עם סגירה מאחור או נעלים סגורות.

 !וכדומה  אסורים בטבורוג שהוא: בגבה, נזם/פירסינג מכל ס

 . 03:8בשעה   יםב מתחילה"הלימודים בחט

בכדי לסייע לכם בקליטתכם באופן מיטבי,  אנו מזמינים אתכם  התלמידים למפגש כיתתי  

 .09:11-12:81בין השעות  2.12.069,  ח' באלול תשע"טושיתקיים ביום ראשון,  מקדים, 

ביום זה תפגשו את תלמידי הכיתה,  את רכזת השכבה, את מחנך/ת הכיתה והצוות 

 החינוכי. 

 תתקיים פגישה אישית עם מחנך/ת הכיתה 92.12.02, ח' באלול תשע"טזביום שני, 

 .()בהתאם ללו"ז שיקבע עם המחנכים

השאלת שהצטרפו לפרויקט תלמידים לספרי הלימוד  גם יחולקו   96.12.02  -יום א' הב

את רשימת הספרים ומידע נוסף תוכלו למצוא באתר . עם ילקוט יש  להגיע לכן  ספרים

 .  g.co.il-www.navonביה"ס בכתובת3 

להגיע בדחיפות לביה"ס, לצורך הסדרת   אנו מציעים להורים שטרם הצטרפו לפרויקט 

התשלום והצטרפות לפרויקט. באפשרותכם  להצטרף לפרויקט גם בפנייה טלפונית לגב' 

 . :שלוחה  :8 -:225925ספרוב מרגלית בטלפון3 

http://www.navon-g.co.il/


 

למעבר לחטה"ב חוברות קיץ  במתמטיקה ואנגלית בכדי להכין אתכם  לכםצירפנו 

 ההקבצות במקצועות אלה בשנה"ל הבאה.ולמבחנים הדיאגנוסטיים שיקבעו את 

בשבוע עליכם למלא את המשימות המופיעות ולהגיש את החוברות למורים המקצועיים 

הציון שתקבלו על  העבודות יהווה מרכיב מהציון הסופי במקצוע . הראשון ללימודים

 במחצית א'.

 

 לכם חופשה נעימה ובטוחהצוות החטיבה מאחל 

 !לחתשנת לימודים פורייה ומוצו

 

 בברכה,                      

 רם שקואי                          

 מנהל חטיבת הביניים                             


