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 لفت انتباه المديرين والمعّلمين
 ג"התשל)أ( التابعة لـِ"أنظمة التعليم الرسمّي )أنظمة التفتيش( لعام  3وفقا ألحكام الماّدة 

للمديرين  مة  ملزِ  الواردة في منشورات المدير العامّ  (" تكون تعليمات المدير العامّ 1973)
 فق ا لها.والمعّلمين، وعليهم التصّرف و 

صدرت شرت في نفس الشهر الذي أُ تسهيال لكم، ترّكز هذه الكّراسة األنظمة التي  نُ 
فيه. ومع ذلك، وفي أعقاب التغييرات والتعديالت التي تحدث من وقت آلخر على 

فحص فيما ؤولّية المتابعة والمس، تقع  على مستخدم هذه الكّراسة أنظمة المدير العامّ 
ع وزارة التربية والتعليم.  منذ إعالن المنشور، من خالل تصّفحه لموقلو تّم إجراء تغيير 

 تّباع التوجيهات األكثر تحديث ا حول كّل موضوع.يجب ا
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 طرائق تدريس .6
 الكتب التعليمّية  3.6

 

  برنامج استعارة الكتب التعليمّية    6.3-18    

 مقّدمة

 2016أيّار  2ابتداًء من  :ساري المفعول

  2016أيّار 1 :تاريخ النشر

املدارس الرمسّية واملعرتف هبا غري الرمسّية، يف مجيع املستويات العمريّة وبكل األوساط وفًقا للتفصيل يف البند التطبيق: 
 . ב. א: 3.2

 خالصة

ة تواصل وزارة الرتبية والتعليم بذل اجملهود يف ختفيف عبء املدفوعات عن أولياء األمور، من خالل توسيع برنامج استعار 
من قانون استعارة الكتب التعليمّية  7الكتب التعليمّية وتطبيقه يف كافّة املدارس خالل ثالث سنوات، وفًقا للتصحيح رقم 

. العملّية تُنّفذ من خالل السلطات احمللّّية وملكّية املدارس، ومبساعدة اإلدارة الستعارة 2014-2013للسنة التدريسّية 
ارة تزويد املدارس مبساعدة لوجوستية ودعم مهيّن. تقع على عاتق املدرسة املسؤولّية الكاملة الكتب التعليمّية. مهّمة اإلد

 عن العملّية.

 يتناول هذا املنشور منهجّية العمل املطلوبة من السلطات احمللّّية واملدارس، لتطبيق عملّية االستعارة وحتديد جداول زمنّية.

 .تبديل : الوضعية

"التجهيز لتوسيع برنامج ، (א)6/עד يف منشور التعليمات الثابتة 14-6.3البند  :الموضوعمناشير سابقة تتعّلق ب
 ملغيّ  -"2013-2012استعارة الكتب التعليمّية يف العام الدراسّي 
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 مناشير سابقة بمواضيع ذات صلة في هذا الموضوع

يف املؤّسسة التعليمّية: قانون التعليم  ال، "إجراء اجلباية واألمو (א)4/סהيف منشور التعليمات الثابتة  50-3.7البند  –
 ساري المفعول. -2004-2003، (26اإللزامّي )إصالح رقم 

 ساري المفعول. -، "مدفوعات أولياء األمور" (א)2/סד يف منشور التعليمات الثابتة 9-3.11البند  –

رس، واملّفّتشني املهنّيني، ورؤساء السلطات كّل من مديري املدارس، ومديري األلوية، واملفّتشني العاّمني يف املدا  التوزيع:
احملّلّية، ومديري أقسام الرتبية والتعليم يف السلطات احمللّّية، الشبكات التعليمّية املسؤولة عن املدارس، وطواقم التدريس يف  

 كّل مستويات الرتبية والتعليم ويف كّل األوساط.

 الجهة المسؤولة
 لوحدة للربامج املكّملة يف التعّلما -اإلدارة الرتبويّة: اسم الوحدة

 املسؤول عن استعارة الكتب التعليمّية: صاحب الوظيفة
 5604033-02: رقم الهاتف

 Rachelshe@education.gov.il: البريد اإللكترونيّ 
 

 

 فهرست

 عامّ  .1
 األهداف .2
 لتفعيل الربنامجقواعد، مبادئ وشروط مسبقة كأساس  .3
 مرافقة، إرشاد ومراقبة .4
 وظيفة مدير املدرسة .5
 وظيفة السلطة/ او الشبكة املسؤولة عن املدارس .6
 مساعدة مالّية .7
 تفصيل مراحل العملّية .8
 جداول زمنّية لتنفيذ اخلطوات يف املدرسة  .9

 لرسالة توضيحّية حول برنامج االستعارة مالحق: منوذج
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 عام .1
، ومبوجب 2000 -يفّعل مشروع استعارة الكتب يف قسم من املدارس مبوجب قانون استعارة الكتب التعليمّية 

 7ة على إصالح ، مّتت املصادق2015. قُبيل العام الدراسّي 2010 -اإلصالحات الستعارة الكتب التعليمّية 
لقانون إعارة كتب التعليم ومبوجبه جترى تغيريات يف برنامج استعارة الكتب التعليمّية. ابتداء من العام الدراسّي 

ستلزم كافّة املدارس يف الربنامج ولن يكون اختياريًّا. يتّم انضمام املدارس للربنامج بشكل تدرجيّي،  2014-2015
 . وتقوم وزارة الرتبية والتعليم بتحديد نظام االنضمام.2017-2016 وينتهي يف بداية العام الدراسيّ 

 مجاهريي -من املهّم أن نذكر أّن املشروع ال يقتصر على جمال إعارة الكتب التعليمّية، إمّنا هو مشروع اجتماعيّ 
 يعطي فرصة تذويت قيم املساواة، احملافظة على املمتلكات ويدعم اجلمهور.

 وع:وسائل لتمويل املشر 

يقوم التالميذ برتك الكتب التعليمّية يف املدرسة يف هناية السنة التعليمّية، حّّت يستعملها التالميذ األصغر منهم  .1
 سنًّا.

 يقوم أولياء أمور التالميذ بدفع مبلغ سنوّي مصاَدق عليه ضمن إطار "مدفوعات أولياء األمور" .2
 املنضّمة للمرّة األوىل إىل الربنامج، وفًقا ملؤّشر التنمية املدرسّي.تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتوفري الدعم للمدارس  .3

 

 أهداف .2
وفًقا للقرار ]ختفيف عبء املدفوعات عن أولياء األمور من خالل ختفيض النفقات على الكتب التعليمّية  –

 [8.1.2012إسرائيل من تاريخ،  4088رقم 
 الكتب" بشكل كاف   إعطاء  فرص متساوية جلميع التالميذ للتزّود ب "سّلة –
 تثقيف التالميذ يف جمال التعامل باحرتام مع الكتاب، وتعزيز مسؤوليّتهم الشخصّية أثناء امتالكه –
حتسني إجراء الرقابة حول تعبئة توجيهات وزارة الرتبية والتعليم مبوضوع الكتب التعليمّية )مثاًل: التشديد  –

قبل وزارة الرتبية والتعليم، وتعليمات بامتالك الكتب  على استعمال الكتب التعليمّية املصاَدق عليها من
 اّليت سيتم استخدامها فقط(

 احملافظة على جودة البيئة. –
 

 من أجل تطبيق العملية تّتخذ وزارة التربية والتعليم اإلجراءات التالية: .3

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Seferzol/MeydaLrshoyot/Dugmaot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Seferzol/MeydaLrshoyot/Dugmaot.htm
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ن خالل واّلذي يهدف إىل توسيع املشروع ودعم املدارس املفّعلة له، م ،(קורא קולنشر منشور ) . أ
تزويدها مبيزانّية لتفعيل الربنامج. حُتوَّل اإلعانة من خالل السلطات احمللّّية والشبكات التعليمّية املسؤولة عن 

 تفعيل املدارس لكافّة املدارس التابعة هلم.
اسّي زيادة امليزانّيات اخلاّصة باملوضوع وتوسيع مشروع االستعارة تدرجيًيا لكافّة املدارس، حّّت العام الدر  . ب

2016-2017. 
متابعة العملّية بشكل كامل، من خالل األلوية واملفّتشني العاّمني واملسؤول عن إعارة الكتب التعليمّية يف  . ت

 اإلدارة الرتبويّة.
تقوم إدارة إعارة الكتب التعليمّية بإعطاء إعانة مهنّية ولوجوستّية. تزّود اإلعانة من خالل فّعالّيات مثل  . ث

ل مركز خدمة لتقدمي  رّد هاتفّي وإنرتنيّت، توفري معلومات مالّية للمدارس السلطات احمللّية إرشاد أّويّل، تفعي
والشبكات املسؤولة عن تفعيله، إرشاد حول استعمال الربنامج لطلب الكتب، توجيهات يف العمل مقابل 

الكتب، مرافقة  مزّودي الكتب، توجيهات حول التنظيم املدرسّي قُبيل افتتاح العام الدراسّي وتوزيع
السلطات احملّلّية  والشبكات املسؤولة عن تفعيله يف عملّية طلب امليزانّية من وزارة الرتبية والتعليم واحلصول 

 عليها، وتقدمي تقارير التنفيذ، ومراقبة عملّية االقتناء حّّت هنايتها.
 قواعد، مبادئ وشروط مسبقة لتفعيل البرنامج .4

 سؤولّية املدرسة و/أو السلطات احمللّّية/ الشبكات املسؤولة عن املدارستفعيل الربنامج هو م 1.4
 

 :الثاين عشر وخاضع للشروط التالية-الربنامج خمّصص لكافّة الصفوف من األّول 1.4
 املدرسة قائمة منذ سنة على األقلّ  . أ

 مدرسة ابتدائّية تشتمل على مخس طبقات على األقّل من األّول حّّت اخلامس  . ب

طبقات، وعلى األقل أن تكون  -5ة ال ميكنها االنضمام إىل الربنامج حّّت وصوهلا إىل مدرسة نامي)
 مجيع املدارس التابعة للسلطة احمللّية مفّعلة للربنامج( 

جُتىب رسوم االستعارة ضمن إطار "املدفوعات االختياريّة" املوجودة اليوم، ومبا يتالءم مع اإلجراءات اّليت مّت  4.3
-3.11، البند (א)3/סגة املدفوعات االختياريّة املوجودة يف منشور التعليمات الثابتة حتديدها جلباي

 ، "مدفوعات األهل". وميكن استخدام املبلغ لتمويل اخلدمات اللوجستّية الالزمة لتفعيل الربنامج.9

 خمزون الكتب اّلذي سيعيده التالميذ يف هناية السنة األوىل. 1 موارد تفعيل الربنامج هي:  4.4
مساعدة أّولية من . 3جباية مدفوعات األهل احملّددة الستعارة الكتب التعليمّية؛ . 2النضمامهم؛ 

 أدناه. 7.2وزارة الرتبية والتعليم كما هو مفّصل يف
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الشرط األساسّي لالنضمام للربنامج، وتشكيل قاعدة لتفعيله، هو أن يرتك التالميذ كتبهم اليت اقتنوها   4.5
خالل استعماهلا، وهذه حافظوا عليها ة يف املدرسة، عند هناية العام الدراسّي، ومن ميزانّيتهم اخلاصّ 

متّثل السنة األوىل النضمامهم للمشروع، لذلك جيب استعراض املشروع وأهدافه االقتصادية 
 واالجتماعّية أمام التالميذ واألهل والتشديد على احملافظة على الكتب بشكل جّيد.

دة الكتب املستعارة  للمدرسة عند هناية كّل سنة. التلميذ اّلذي ال يعيد يقوم التالميذ بإعا  4.6 6.4
الكتاب أو يرجعه مضّررًا وال ميكن استعماله مرة أخرى، سيطالب باقتناء كتاب آخر أو أن يدفع مثنه 

 لصندوق املدرسة.
أولياء األمور بشكل عاّم، املدرسة مسؤولة عن تصليح الكتب املتضّررة، على أهّنا خمّولة أن ُتطالب  4.7

 بتحّمل مسؤولّية كلفة تصليح الكتب.
بعد جتديد الكتب واحلصول على الكتب الناقصة أو اجلديدة، جتهَّز "سّلة الكتب" لكّل تلميذ مشرتك  4.8

يف برنامج االستعارة، ووفًقا للكتب املصادق عليها من قبل وزارة الرتبية والتعليم واحملّددة لكّل صّف 
ّي للمدرسة. الئحة الكتب املصاَدق عليها منشورة يف موقع قسم الكتب من قبل اجمللس الرتبو 

 التعليمّية، على العنوان التايل: 
 

azkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/M
eosharim/. 

 
تقوم املدرسة يف هناية العام الدراسّي باإلعالن عن التواريخ احملّددة جمليء التالميذ أو أولياء األمور الستالم  4.9

عد سّلة الكتب. من املفّضل أن تتّم عملّية توزيع الكتب يف بداية العطلة الصيفّية أو هنايتها، أو يف أّي مو 
يالئم املدرسة بالتنسيق مع أولياء األمور، حّّت يبدأ العام الدراسّي بالشكل األفضل ومن احلّصة األوىل للسنة 

 الدراسّية.
من املفّضل تزويد كّل تلميذ ببطاقة استعارة حتتوي على تفاصيله، أمساء الكتب املستعارة وحالتها، وتاريخ  4.10

 لى التزام باحملافظة عليها وإعادهتا بشكل حسن ونظيف.استعارهتا وإرجاعها، وأن يوّقع التلميذ ع
حيّق للمدارس اّليت تُفّعل الربنامج منذ مخس سنوات التوّجه بطلب لوزارة الرتبية والتعليم، من خالل السلطة  4.11

احملّلّية/الشبكة املسؤولة، للحصول على مساعدة ماديّة لتجديد جمّمع الكتب التعليمّية. تُعطى املساعدة، إذا 
تبّقى من امليزانّية، بااللتزام مبعايري تزويد امليزانيّات للسلطات احمللّّية اليت تُعلن يف املنشور املوّجه للسلطات 

 (ب)5احملّلّية والشبكات التعليمّية املسؤولة، وذلك لالنضمام للربنامج مبا يتالءم مع التفصيل يف البند 
"يقوم املسؤول باخّتاذ القرار حسب نوع املدرسة،  (:2010-2009إلصالحات إعارة الكتب التعليمّية )

موقعها يف مؤّشرات التعزيز، عدد التالميذ يف املدرسة، عدد سنوات االنضمام للمشروع، وعدد الكتب 
تستحّق احلصول على مبلغ  3املخزونة، أّي املدارس من بني املدارس املستوفية للشروط وفًقا لإلصالح 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
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تدريسّية اّليت قّدم هلا الطلب. مبلغ املساعدة الذي ُيصاَدق عليه للمدرسة يشّكل مساعدة إضايّف يف السنة ال
ثلث مبلغ املساعدة الذي كانت ستحصل عليه املدرسة فيما لو كانت ملتحقًة بالربنامج كأّول مرّة" )وفًقا 

 أدناه(. 6للتفصيل يف البند 
وفًقا لقانون االستعارة. املدرسة خمّولة باختاذ عملية امتالك الكتب الرقمية تعترب مساوية للكتب املطبوعة  4.12

 القرار يف امتالك كتب رقمية ضمن إطار امليزانية اليت سيصادق عليها لتفعيل الربنامج.
 

 مرافقة، إرشاد ومراقبة .5

يتعّلق باإلرشاد ممثّلو اإلدارة ووزارة الرتبية والتعليم سيتجّندون خلدمة املدارس والسلطات احمللّّية، يف كّل ما   5.1

 .وتوضيح تنظيم إجراء برنامج إعارة الكتب
 

رقم يقوم ممثّلو اإلدارة بإرشاد املدارس املعنّية حول كيفّية استعمال الربنامج اخلاّص بطلب الكتب. ميكن التوّجه إىل اإلدارة عرب هاتف . 5.2
 .hashala@marmanet.co.il، أو من خالل الربيد اإللكرتويّن التايل: 07-32955077

 

 وظيفة مدير المدرسة .6
 يوّجه املعّلمني يف اختيار الكتب، ويراقب عملّية إرسال قوائم الكتب يف الوقت احملّدد )انظر أدناه(. 6.1
ّفة أولياء األمور، لفحص مدى أدناه( مع جلان أولياء األمور و/ أو كا8حيّدد مواعيد اللقاءات )انظر البند  6.2

استحقاقهم لالنضمام للمشروع؛ يشرح ألولياء األمور عن العملّية وإجيابيّاهتا؛ يوزّع منشورًا يشرح من 
خالله شروط االنضمام للمشروع وواجبات أولياء األمور ضمن إطار املشروع، التكاليف امللقاة على 

 ن أولياء األمور لربنامج استعارة الكتب.أدناه(؛ جييب املبلغ م 2عاتقهم )انظر امللحق 
 يقّدم تقريرًا للمفّتش العاّم للمدرسة وإلدارة استعارة الكتب حول قرار أولياء األمور، وعملية التوّصل له.  6.3
: التسّجل ملشروع استعارة الكتب يكون عرب االنرتنت ملديريّة إدارة استعارة الكتب على العنوان التايل:  6.4

http://minhelet.hashala.co.il/login.aspx 
يتواصل مع اجلهة اّليت حتّول إليها امليزانيّات؛ السلطة احمللّّية أو الشبكات التعليمّية املسؤولة عن املدرسة،  6.5

التالميذ املشاركني يف املشروع، ويرسل تقريرًا/ وثيقة، كما هو مطلوب، للحصول على امليزانّية )مثل عدد 
 .8تكاليف اقتناء الكتب واللوجستّية(، كّل ذلك خيضع للجداول الزمنّية املفّصلة يف البند 

 .8يقوم باقتناء الكتب للتالميذ كما هو مفّصل يف البند  6.6
ّي خاّص تفّعله يف احلاالت اخلاّصة عندما تكون املوارد غري كافية لتغطية تفعيل الربنامج )مثل برنامج تعليم 6.7

املدرسة، فجوات بني عدد التالميذ يف طبقات معيّنة مقارنة مع عدد التالميذ يف الطبقات اليت تليها،  

mailto:hashala@marmanet.co.il
http://minhelet.hashala.co.il/login.aspx
http://minhelet.hashala.co.il/login.aspx
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كتب جديدة تُلزم وزارة الرتبية والتعليم باستخدامها وغري ذلك(، يتوّجه املدير للواء بطلب مع تعليل 
املصادقة عليها يقوم املدير بتحويلها إىل السلطة واضح للحصول على زيادة استثنائّية يف امليزانّية، بعد 

 احملّلّية، مثّ عليه التاّكد من حتويل السلطة احملّلّية الطلب إىل اللجنة االستثنائّية.
يقوم املدير مبتابعة األموال اّليت مّتت جبايتها ملشروع االستعارة من خالل احلساب املصريّف اخلاّص، كما  6.8

، "إجراء اجلباية واألموال يف (א)4/סהمن منشور التعليمات الثابتة  50-3.7هو مفّصل يف البند 
 ".2004-2003(، 26املؤّسسة التعليمّية: قانون التعليم اإللزامّي )إصالح رقم 

يشرف على العملّية كّلها، وبشكل عاّم على اقتناء الكتب وتوزيع جمموعات التالميذ، ويتأّكد من العمل  6.9
 جة إىل اجلهات املسؤولة يف وزارة الرتبية والتعليم.الصحيح، ويتوّجه عند احلا

 يتأّكد من احملافظة على الكتب خالل السنة هبدف جتميعها واستعماهلا مرّة أخرى يف السنة التالية. 6.10
 وظيفة السلطة المحلّية/ الشبكة المسؤولة 7

ات مفّصلةحول لطلب ميزانية للمدارس املشاركة يف املشروعوتقدمي طلب" קורא קולنشر ل " 7.1
امليزانياتاإلضافية وفًقا للحاجة. مديريّة استعارة الكتب تقوم تصدر للسلطات احمللية قائمة بأمساء املدارس 

 اليت تسّجلت لللمشروع عرب االنرتنت ويف التاريخ احملّدد.
يها حتّول امليزانيات للمؤّسسات بعد احلصول عليها ووفًقا للمبالغ اليت مّتت املصادقة عل 7.2

 مدرسة. لكّل 
 تقدمي تقرير التنفيذ بعد انتهاء العمل 7.3
تستطيع السلطة احمللّية/ الشبكة املسؤولة عن املشروع بتنفيذ فّعالّيات إضافية للمؤّسسات  7.4

اليت حبوزهتا، اقتناء مرّكز للكتب التعليمّية، جباية مدفوعات األهل، تشغيل مرّكزي الربنامج 
 ...يف املدرسة واخل

 إعانة مالية 8
يف السنة األوىل النضمام املدرسة ملشروع االستعارة تقّدم وزارة الرتبية والتعليم إعانة للمدرسة وفًقا  8.1

. تُعطى هذه 2010-2009ملؤّشرات التعزيز اّليت حّددت يف إصالحات إعارة الكتب التعليمّية، 
لتعليمّية ومواّد التعّلم يف العام اّلذي انضمت فيه املدرسة اإلعانة لتوفري جمّمع مليء وشامل من الكتب ا

 للربنامج.
امليزانّية اّليت حتصل عليها املدرسة من وزارة الرتبية والتعليم يف السنة األوىل من انضمامها للربنامج هي  8.2

عماهلا حلاجة واست لعّدة سنوات. لذلك من املفّضل عدم استخدامها مرّة واحدة وإدارهتا بصورة حكيمة
 استعارة الكتب فقط وفًقا لتوجيهات الوزارة.
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مبلغ اإلعانة قابل للتغرّي من سنة ألخرى. يتّم نشر التغيريات يف منشور املديرة العاّمة لوزارة الرتبية  8.3
 والتعليم. جيب فحص قيمة اإلعانة املالّية يف كّل سنة.

السنة وفًقا للتقّدم الدراسّي يف االصفوف وذلك هبدف من املفّضل اقتناء الكتب بشكل تدرجيّي خالل 
 االمتناع من اقتناء كتب لن يتم استعاملها.

باإلضافة إىل ذلك حتصل املدرسة، من خالل السلطة احمللّّية أو الشبكة التعليمّية املسؤولة، على إعانة 
. يتم حتديث املبالغ يف املنشور الربنامج مالّية لألنشطة اللوجستّية واإلداريّة وفًقا لكرب املدرسة وفرتة تفعيل

 العام

يتم تقليل املبلغ املتّبقي من   -يف حالة احلصول على امليزانية ومدفوعات األهل بقي مبلغ من امليزانية 8.4
 امليزانية اللوجستية اليت خّصصت للمدرسة.

وزارة التربية والتعليم،  المدرسة التي تلغي اشتراكها في المشروع، دون الحصول على مصادقة 8.5
 ستطالب بإعادة ميزانّية الدعم التي حّولتها لها الوزارة.

، ويحصلون بالمقابل على كما ورد أعاله، يدفع أولياء أمور التالميذ املشرتكني مبلًغا لربنامج االستعارة 8.6
يم، ويشمل ذلك  سّلة الكتب ومواّد التعّلم المصادق عليها فقط من قبل وزارة التربية والتعل

يف منشور  17-6.3وفًقا للتوجيهات املنشورة يف البند ، كراريس العمل المسموح استخدامها
 ".، "الكتابة يف الكتب التعليمّية (א)9/עהالتبليغات 

يف قيمة املبلغ ضمن إطار مدفوعات أولياء األمور قابل للتغرّي سنويًّا، وفًقا لقرارات جلنة الرتبية والتعليم  7.8
 الكنيست. 

امليزانّية معّدة فقط لتفعيل الربنامج. ال حيق للسلطات أو الشبكات املسؤولة عن الربنامج أن تقوم  8.8
بتقسيم امليزانية. تستطيع السلطة/ الشبكة املسؤولة املشاركة يف تفعيل الربنامج يف املدارس اليت حبوزهتا 

ستعارة الكتب التعليمّية وتقدمي طلب للحصول على بالتوّجه إىل املسؤول عن ا ( 6.4 ק"בס )وفًقا 
 جزء ِمَن امليزانّية اخلاّصة باإلعانة اللوجستية املخّصصة للمؤّسسات.

 

 شرح لمراحل العملية 9
 عامّ  9.1

تبدأ العملّية يف الوقت نفسه يف السلطات احمللّّية/ الشبكات التعليمّي املسؤولة عن املدرسة، ويف  . أ
 دارس من خالل التنسيق والتحديث املشرتك.امل
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تقوم املدرسة بتبليغ الطاقم التعليمّي وأولياء األمور الحًقا بانضمام املدرسة لربنامج االستعارة وكّل ما  . ب
 يتعّلق بسريورته. جيب أن تُوّضح ألولياء األمور مسؤولّية أبنائهم يف احملافظة على الكتب.

 ى مبلغ من أولياء األمور املنضّمني للربنامج.حتصل املدرسة عل . ت
 تقوم املدرسة بتجميع الكتب املستعملة من التالميذ . ث
بعد اخّتاذ القرار حول الكتب التعليمّية اليت سيتعّلم هبا التالميذ، تقوم املدرسة بإحضار الكتب من  . ج

لرتبية والتعليم. من املفّضل أن ُتطلب الئحة الكتب املصاَدق عليها، واملوجودة يف موقع وزارة ا
الكتب بشكل حموَسب بواسطة نظام وزارة الرتبية والتعليم احملوَسب الستعارة الكتب املوجود يف 

وكّمّية الكتب املطلوبة. تُنفذ ( קטלוגי מספרاملوقع. جيب كتابة الرقم البيايّن اخلاّص لكّل كتاب )
 نون.املدرسة عملية اقتناء الكتب مبوجب القا

حتصل املدرسة على الكتب اّليت طلبتها من مزّود الكتب، تقوم بفحصها، ويف وقت الحق تتأّكد  . ح
 من جاهزيّة جمموعات الكتب وتوزيعها على التالميذ.

قامت وزارة الرتبية والتعليم بإعالم اجملالس احمللّّية واملدارس بقيمة اإلعانة اليت حتصل عليها كّل  . خ
أعاله، هبدف املساعدة يف االنضمام ملشروع االستعارة. يتّم احلصول على  6ا للتفصيل مدرسة وفقً 

املعلومات من ألوية وزارة الرتبية والتعليم ابتداًء من منتصف نيسان. املعلومات اليت تعطى ال تعترب 
ى امليزانية تكون من التزاًما من قبل وزارة الرتبية والتعليم بكل ما يتعّلق بتمويل املشروع، واملصادقة عل

 ووفًقا للميزانيات املخّصصة لذلك. קורא קולخالل جلنة امليزانيات بعد نشر   
السلطة احمللّّية اّليت تقّرر إدارة مشروع استعارة الكتب التدريسّية مبستًوى حمّلّي، أو الشبكة التعليمّية  . د

ويّة وتقّرر أن تدير هذا املشروع ضمن مدارس تابعة للمرحلة الثان 10اّليت تضّم ضمن مسؤولّيتها 
مؤّسساهتا، عليها التوّجه بطلب انضمام للمسؤولة عن برنامج استعارة الكتب التدريسّية، وكذلك 

 لتلّقي اإلرشاد خالل عملّية االنضمام للربنامج.
 جداول زمنّية لتنفيذ الخطوات في المدارس 2.9

 ّتى تاريخالتنفيذ ح المشاركون وصف السيرورة المرحلة
عقد اجتماع بني املعّلمني والطاقم الرتبوّي إلبالغهم  1

بالعملّية وتوجيههم الختيار الكتب التعليمّية املصادق 
 عليها

من بداية السنة الدراسّية حّّت  املدير واملعّلمون
 قبل عطلة الفصح

 

عقد اجتماع مع جلنة أولياء األمور للمدرسة من أجل  2
لكتب وعرض اجيابّياته وأمهّية عرض مشروع استعارة ا

االنضمام، وكذلك التخطيط لطرائق العمل أمام كاّفة 
 أولياء األمور

  املدير وجلنة أولياء األمور
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 ّتى تاريخالتنفيذ ح المشاركون وصف السيرورة المرحلة
  مدير املدرسة ارسال رسالة لألهل تشرح مبادئ املشروع واجيابّياته  3
اختيار قائمة الكتب التعليمّية وإدخاهلا إىل النظام  4

 احملوَسب
عند نشر قائمة الكتب  الطاقم الرتبويّ املدير و 

التدريسّية املصادق عليها للسنة 
 القادمة

استيعاب مدفوعات أولياء أمور التالميذ وفًقا ملنشور  5
 مدفوعات أولياء األمور 

بعد عطلة الفصح فوًرا ولغاية  املدرسة
 شهر قبل انتهاء السنة احلالّية

ت التعليمّية املسؤولة تقدمي تقارير للسلطة احمللّية/ الشبكا 6
 عن املدرسة حول تفعيل املشروع وعدد التالميذ املشاركني

وفق ا للتاريح المحّدث في  املدرسة
 المنشور العام من كّل سنة

 
جتميع الكتب املستعَملة من التالميذ وتعبئة منوذج إرجاع  7

 الكتب
يف األسبوع األخري للسنة  املدرسة

 الدراسّية

لطة احملّلّية للتأّكد من احلصول على التواصل مع الس 8
 امليزانّية املصادق عليها للمدرسة

يف االسبوع األّول من العطلة  املدرسة، السلطة احملّلّية
 الصيفّية

 حّّت منتصف العطلة الصيفّية املدرسة حصول املدرسة على الكتب من املزّود وفحصها 9
النتهاء من حتويل طلبات مشروحة للجنة استثنائّية بعد ا 10

 جتميع الكتب واقتنائها من املزّود
ابتداًء من شهر آب وحّّت هناية  املدرسة

 املرحلة

 آب -متّوز املدرسة جتهيز جمموعات الكتب وتوزيعها 11
قبل بداية السنة الدراسّية  املدرسة توزيع الكتب على التالميذ 12

2016-2017 
وفق ا للتاريح المحّدث في  درسةامل بواسطة االنرتنت تقدمي تقرير التنفيذ 13

 الرسالة
وفق ا للتاريح المحّدث في  السلطة احمللية السلطة احمللّية تقدمي تقرير التنفيذ 14

 الرسالة
وفًقا للحاجة، حتويل طلبات مفّصلة للجنة االستثنائّية من خالل  15

 االنرتنت
وفق ا للتاريح المحّدث في  ملدرسةا

 الرسالة
 

 ةنموذج رسالة شرح ألولياء األمور حول برنامج االستعار : ملحق 10
 أولياء األمور األعزاء، حتّية وبعد،

من املعروف أّن اقتناء الكتب التعليمّية يكّلُف العائلة نفقات كبرية. وعليه، ارتأينا أن نقرتح عليكم االنضمام إىل مشروع 
إعارة الكتب التعليمّية، اّلذي سيفّعل يف مدرستنا وفًقا لتوجيهات وزارة الرتبية والتعليم. تكمن أمهّية املشروع يف كونه 

 إذ ستتّم استعارة الكتب من املدرسة وإعادهتا يف هناية السنة. -اء الكتب التقليديّة الشخصّيةيشّكل بدياًل لعملّية اقتن
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اهلدف من املشروع هو التسهيل عليكم يف عملّية اقتناء الكتب التعليمّية. ومتكني التالميذ من امتالك كتب تعليمّية، 
 وكرّاسات بوضعية جّيد وبتكلفة أقل.

 :هناك فوائد مهّمة للمشروع

 االلتزام باخلطّة التعليمّية 
 التقليل من ايذاء البيئة 
 املساواة بني التالميذ 
 تنمية املسؤولية حنو املمتلكات والبيئة 
 اجلماهريي. -التكاتف االجتماعي 

والتفصيل موجود يف  2001-2000الربنامج ممؤسس وفًقا لقانون استعارة الكتب التعليمّية، السنة الدراسّية 
تستثمر وزارة الرتبية والتعليم كافّة املوارد من أجل تطوير الربنامج وتذويته يف (. א) 8/עהالعاّمة منشور املديرة 

 املدارس، اإلرشاد ومرافقة امليزانيات.
 شروط االنضمام للربنامج:

 ارسال الكتب التعليمّية للمدرسة للسنة الدراسّية احلالية بشكل جّيد 
  شاقل لتالميذ الصفوف  320التاسعة، و  -لتالميذ الصفوف األوىلشاقل  280دفع تكلفة الربنامج مببلغ

 الثانية عشرة -العاشرة
 .إرجاع الكتب التعليمّية يف هناية العام الدراسّي بوضعية جّيدة 

للحصول على املزيد من التفاصيل ميكن الدخول إىل موقع استعارة الكتب يف وزارة الرتبية والتعليم على العنوان 
 التايل: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol. 
حتتوي سّلة الكتب على كراريس عمل ميكن الكتابة بداخلها وفًقا ملنشور املديرة العاّمة وعّدة األدوات، وال يشتمل على 

 ينّية.قاموس، أطلس وكتب د

 جباية تكلفة االستعارة تبدأ يف تاريخ ________ وتنتهي بتاريخ ____________.

 لن تكون إمكانّية للتسجيل بعد التاريخ املذكور أعاله. تفاصيل إضافية تُرسل الحًقا.

 باحرتام
 مدير/ة املدرسة

 .يتم إرفاق قائمة الكتب وأسعارها مع هذه الرسالة 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol
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      2017-2016تطبيق مشروع استعارة الكتب للسنة الدراسّية        6.3-1    

 عاّمةمعلومات  .1
تعمل الوزارة هذه السنة على توسيع مشروع استعارة الكتب التدريسّية، إذ جتعله مشروًعا ملزًما لكافّة املدارس يف 

مبوجب اإلصالحات ، و 2000الدولة. يفّعل املشروع يف املدارس مبوجب قانون استعارة الكتب التدريسّية، 
 . 2010 -الستعارة الكتب التدريسّية

مجاهريّي ميّكن، من إعطاء فرص لتذويت قيم املساواة، احملافظة على املمتلكات ودعم  -املشروع اجتماعيّ 
 للجماهري.

، (א)9/עוيف املنشور اخلاّص بالكتب التدريسّية  18-6.3البالغ احلايّل ممأسس على التوجيهات يف البند 
-2016شروع الستعارة الكتب التدريسّية"، وهي حتتلن امليزانّية اخلاّصة لتفعيل الربنامج يف السنة الدراسّية "امل

 ، وتشري إىل جدول املواعيد املطلوب للسريورة كّلها. 2017
دراسّية مدير املدرسة اّلذي مل يفّعل املشروع حّّت اآلن يقوم بإعالم األهل عن نيّته بتفعيل املشروع يف السنة ال

 .  3 القادمة، وفًقا جلدول املواعيد املنشور يف البند الصغري
من األهل،  %40ويل األمر اّلذي يعارض املشروع ميكنه أاّل يشرتك يف املشروع. إذا عارض املشروع أكثر من 

 على التأجيل.يستطيع املدير أن يتوّجه للتفتيش لتقدمي طلب تأجيل لسنة إضافّية. يستطيع مدير اللواء املصادقة 
املدارس الثانويّة، اّليت ال يُفّضل من ناحية اقتصاديّة لتفعيل مشروع استعارة الكتب، بسبب تغيريات يف أنظمة 

، وفًقا للمنصوص يف 2017-2016التعليم، تستطيع تقدمي طلب عدم تفعيلها قبل افتتاح السنة الدراسّية 
 201من قانون استعارة الكتب التدريسّية  (א)2البند 

 

 مبالغ اإلعانات  .2
، "الربنامج (א)9/עוيف التعليمات اخلاّصة يف موضوع الكتب التعليمّية  18-6.3مبالغ اإلعانات وفًقا للبند 

  كالتايل:  2017-2016الستعارة الكتب التعليمّية" ويف السنة الدراسّية 
 للتلميذ المبلغ التعزيز مؤّشرات

 شاقال   40 1.99-1
 شاقال   80 2.99-2
 شاقال   90 3.99-3
 شاقل 100 4.99-4
 شواقل 110 5.99-5
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 شاقال   120 6.99-6
 شاقال   130 7.99-7
 شاقال   140 8.99-8
 شاقال   150 10-9

 

حيصل تالميذ املفتان، واملراكز التعليمّية، وتالميذ التعليم اخلاّص على إعانة وفًقا ملؤّشر التعزيز العايل، وهو  
 للتلميذ شاقاًل  150بقيمة 

باإلضافة إىل ذلك حتصل املدرسة، من خالل السلطة احمللّّية أو الشبكة التعليمّية املسؤولة، على إعانة مالّية 
 لألنشطة اللوجستّية واإلداريّة وفًقا لكرب املدرسة وفرتة تفعيل الربنامج، كما هو مفّصل أدناه:

 الميزانّية للتلميذ مستويات اإلعانةتدريج 
 ميذ املشاركني يف الربنامج(حنو التال) 

 شاقاًل  28 إعانة %100 -السنة األوىل 
 شاقاًل  22.4 إعانة %80 -السنة الثانية 
 شاقاًل  16.8 إعانة %60 -السنة الثالثة 
 شاقاًل  11.2 إعانة %40 -السنة الرابعة 

 

قرارات جلنة الرتبية والتعليم يف قيمة املبلغ ضمن إطار مدفوعات أولياء األمور قابل للتغرّي سنويًّا، وفًقا ل
للمدرسة  شاقاًل  280الكنيست. عند تعميم هذا املنشور قيمة املبلغ لالشرتاك يف مشروع استعارة الكتب هو 

للمدرسة اإلعداديّة والثانويّة )للتوضيح لغاية نشر هذا املنشور مل تتّم بعد املصادقة  شاقاًل  320االبتدائّية، و 
، واملبالغ أعاله مشروطة باحلصول على املصادقة  2017-2016األمور للسنة الدراسّية على مدفوعات أولياء 

 كما هو مطلوب(.
بالرغم من الوارد أعاله، يف حالة أن املوارد غري كافية وال تغّطي تكاليف اقتناء الكتب، واملدرسة عملت وفًقا 

ن التوّجه من خالل اللواء بطلب مفّصل للجنة للقواعد والتوجيهات املفّصلة يف منشور التعليمات الثابتة، ميك
 االستثنائّية، بشأن احلصول على إضافة ميزانّية استثنائّية.

يتّم تخفيض المبلغ  -إذا بقيت هناك زيادات في المشروع في أعقاب ميزانّية االقتناء ودفعات األهل
                              المتبّقي من الميزانّية اللوجستّية المخّصصة للمدرسة.

المدرسة التي تلغي اشتراكها في المشروع، دون الحصول على مصادقة وزارة التربية والتعليم، ستطالب 
 بإعادة ميزانّية الدعم التي حّولتها لها الوزارة.
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 2017-2016جداول زمنّية لتنفيذ الخطوات في المدارس للسنة الدراسّية  .3
خاّص مبوضوع استعارة  18-6.3امج استعارة الكتب وفًقا لتوجيهات البند إليكم الئحة املراحل لتنفيذ برن

، "برنامج استعارة الكتب التعليمّية". يستطيع مدير املدرسة تقدمي أو تأخري تنفيذ املراحل، (א)9/עוالكتب 
 الغري قابلة للتغيري. 6,13,14,15على األقل التواريخ املوجودة يف البنود  

 التنفيذ حّتى تاريخ المشاركون سيرورةوصف ال المرحلة
عقد اجتماع بني املعّلمني والطاقم الرتبوّي إلبالغهم  1

بالعملّية وتوجيههم الختيار الكتب التعليمّية املصادق 
 عليها

من بداية السنة الدراسّية حّّت  املدير واملعّلمون
 قبل عطلة الفصح

 

من أجل عقد اجتماع مع جلنة أولياء األمور للمدرسة  2
عرض مشروع استعارة الكتب وعرض اجيابّياته وأمهّية 
االنضمام، وكذلك التخطيط لطرائق العمل أمام كاّفة 

 أولياء األمور

  املدير وجلنة أولياء األمور

  مدير املدرسة ارسال رسالة لألهل تشرح مبادئ املشروع واجيابّياته  3
 النظام اختيار قائمة الكتب التعليمّية وإدخاهلا إىل 4

 احملوَسب
عند نشر قائمة الكتب  املدير والطاقم الرتبويّ 

التدريسّية املصادق عليها للسنة 
 القادمة

استيعاب مدفوعات أولياء أمور التالميذ وفًقا ملنشور  5
 مدفوعات أولياء األمور 

بعد عطلة الفصح فوًرا ولغاية  املدرسة
 شهر قبل انتهاء السنة احلالّية

ير للسلطة احمللّية/ الشبكات التعليمّية املسؤولة تقدمي تقار  6
 عن املدرسة حول تفعيل املشروع وعدد التالميذ املشاركني

 15.5.2016حّتى    املدرسة

جتميع الكتب املستعَملة من التالميذ وتعبئة منوذج إرجاع  7
 الكتب

يف األسبوع األخري للسنة  املدرسة
 الدراسّية

ّلّية للتأّكد من احلصول على التواصل مع السلطة احمل 8
 امليزانّية املصادق عليها للمدرسة

يف االسبوع األّول من العطلة  املدرسة، السلطة احملّلّية
 الصيفّية

 حّّت منتصف العطلة الصيفّية املدرسة حصول املدرسة على الكتب من املزّود وفحصها 9
من حتويل طلبات مشروحة للجنة استثنائّية بعد االنتهاء  10

 جتميع الكتب واقتنائها من املزّود
ابتداًء من شهر آب وحّّت هناية  املدرسة

 املرحلة

 آب -متّوز املدرسة جتهيز جمموعات الكتب وتوزيعها 11
قبل بداية السنة الدراسّية  املدرسة توزيع الكتب على التالميذ 12

2016-2017 
 18.9.2016ّتى ح املدرسة، السلطة احمللّية تقدمي تقرير التنفيذ 13

 

 للتفاصيل يمكن التوّجه للسّيدة راحيل شختر، المسؤولة عن استعارة الكتب التدريسّية
 .Rachelshe@education.gov.il، بريد إلكترونّي 5604033-02هاتف 

 

mailto:Rachelshe@education.gov.il
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 طرائق تدريس . 6  
 الكتب التدريسّية   6.3

 2017-2016اختيار الكتب التدريسّية المصادق عليها للسنة الدراسّية   6.3-2( עו) 

 عامّ  .1
ووفًقا لسياسة "وزارة الرتبية والتعليم اخلضراء" لن يتّم نشر كرّاسة مطبوعة  2017-2016يف السنة الدراسّية  . أ

يل فقط. إليكم رابط بأمساء الكتب املصادق بأمساء الكتب املصادق عليها. سيتّم نشر القائمة بشكل دجييتا
 عليها للوسطني اليهودّي والعريّب وأسعارها:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeoshar
im/ 

 

 تقوم المدرسة باختيار الكتب المصادق عليها من القائمة فقط. . ب
كما يف كّل سنة حتتوي القائمة على املواّد التدريسّية املصادق على استعماهلا يف املدارس للسنة الدراسّية  . ت

 'ז16إضافة وبدون ضريبة إضافّية( وفًقا للبند بأمسائها الدقيقة وأسعارها )مع ضريبة  2016-2017
 .1957-ח"התשיلقانون التفتيش على احلاجيّات واخلدمات، 

 أصحاب احلوانيت ودور النشر غري خمّولني بطلب مبلغ أعلى من األسعار المنشورة هنا هي القصوى .
 لرؤيتهم.املسّجل يف قائمة األسعار. ومع ذلك ميكنهم إعطاء ختفيض ملقتين الكتب وفًقا 

   تشمل القائمة الكتب احلاصلة على مصادقة مؤقّتة، هذه الكتب حمّددة بشكل واضح يف القائمة من
 .، وال ميكنهم اختيارها كبديل لكتاب مصادق عليه44الرمز خالل 

 إضافة إلى ملّف الكتب التدريسّية، تحتوي القائمة على:

   ة من الدائرة الثانية.مؤلّفات أصليّ  -كتب يف األدب للمرحلة االبتدائّية 
    كّل املؤّلفات األصلّية.  -كتب يف األدب للمرحلة فوق االبتدائّية 
   تسمح وزارة الرتبية والتعليم اقتناء الكتب يف املدارس فوق  -جمموعات للمدارس فوق االبتدائّية

 االبتدائّية ضمن مشروع استعارة الكتب.
    ע"תושבشفويًّا  قائمة مؤّلفات أصلّية يف موضوع التوراة  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
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 قائمة كتب للناطقني باللغة اإلجنليزيّة 
  ملّف كتب حموسبة )دجييتالّية( مصادق على استعماهلا 
  ملّف مواقع تعليمّية مصادق على استعماهلا 
 الرتبويّ  رابط للكتالوج 

 تلفة.الكتب الدينّية ال تحتاج للمصادقة، ويمكن استعمالها وفق ا للبرامج التعليمّية المخ

مديرو املدارس مطالبون بالتشديد على تعبئة التوجيهات اخلاّصة بالكتب التدريسّية الظاهرة يف املناشري التالية:  . ث
 3-6.3، "برنامج استعارة الكتب"؛ البند (א)9/עוيف منشور خاّص بالكتب التدريسّية  18-6.3البند 

، " الكتب التدريسّية يف اللغة العربيّة يف املدارس االبتدائّية (א)9/עוيف منشور خاّص بالكتب التدريسّية 
يف  17-6.3؛ البند 2017-2016)تربية لغويّة( ويف املرحلة اإلعداديّة )اللغة والتعبري( يف السنة التدريسّية 

ريسّية يف )" املواّد التد 12 ק"ס، "الكتابة داخل الكتب التدريسّية"؛ (א)9/עהمنشور التعليمات الثابتة 
،  "اإلجراء ات واملراحل (ג)9/עהيف منشور التعليمات الثابتة   16-6.3املؤّسسات الرتبويّة"( يف البند 

 للحصول ىل مصادقة الكتب واملواّد التدريسّية".
  

 المرحلة المدرسّية .2
ئمة الكتب املصادق اختيار الكتب التدريسّية عبارة عن اختيار مدرسّي. على كّل مديري املدارس عرض قا . أ

 عليها أمام كافّة املعّلمني مسبًقا.
من قائمة الكتب املصادق  2017-2016يقوم الطاقم املدرسّي بتحديد الكتب التدريسّية للسنة الدراسّية  . ب

 عليها.
موذج للمدرسة ليصادق عليها من خالل النللمفّتش اإلدارّي يقوم املديرون بتحويل قوائم الكتب املختارة  . ت

 يف املدرسة. 2017-2016املوجود يف امللحق أدناه: منوذج قائمة الكتب التدريسّية للسنة الدراسّية 
عند توزيع القائمة على األهل والتالميذ، ميكن كتابة سعر الكتاب جبانب امسه كما يظهر يف امللّف اخلاّص  . ث

 بأسعار الكتب.
 

 ئمةتوجيهات الختيار الكتب التدريسّية من القا .3
استعمال أّي كتاب مل يرد يف القائمة إأّل يف حالة احلصول على مصادقة واضحة من قبل قسم املصادقة  يُمنع .أ 

 على الكتب واملواّد التعليمّية.
ممنوع استبدال أّي كتاب تدريسّي إأّل بعد مرور مخس سنوات من تاريخ البدء باستعماله ككتاب تدريس يف   .ب 

 جمال املعرفة.
 ال يتّم إدراج كتب يف قائمة الكتب تؤّدي إىل شكوك يف استعماهلا. .ت 
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ال حاجة القتناء كتاب تدريسّي من الطبعة األخرية، إاّل يف حالة إلغاء النسخ السابقة للكتاب لسبب ما ومّت  .ث
 احلصول على مصادقة من القسم على ذلك.

صادق عليها ال تشمل .ج 
ُ
ا للمراجعة وكتب إثراء. هذه الكتب جيب أن كتب مساعدة، كتبً  قائمة الكتب امل

 تكون يف مكتبة املدرسة.
تأجيل اقتنائها ملوعد آخر خالل  ُتدرج الكتب اّليت ال يبدأ الطاّلب التعّلم هبا يف قائمة الكتب، ولكن مُيكن .ح 

 السنة. وذلك كي نتجّنب احلاالت اّليت ُتشرتى هبا الكتب وال ُتستعمل.  
 

 يّةت تربو اتوجيه .4
على املعّلم أن ينّمي بني التالميذ قيمة الكتاب التدريسّي على أنّه مصدر هاّم لتطويرهم وتوسيع معارفهم،  . أ

وأّن عليهم احرتام الكتاب والتعامل معه بأدب خاّصة الكتب الدينّية. وجيب التأكيد على أّن سعر الكتاب 
 الغايل يشرّع استعماله مرّة أخرى.

ملعّلمون على التالميذ يف كّل ما يتعّلق باحملافظة على نظافة الكتاب، وعدم طّي أوراقة جيب أن يشّدد ا . ب
ومتزيقها، واستعمال فاصل وفًقا للحاجة. يتّم حتويل الكتب لتالميذ آخرين ضمن مشروع استعارة الكتب 

 لذلك من املهّم حتويل الكتب وهي نظيفة ومرتّبة.
 مُتنع الكتابة داخل الكتب أو استعماهلا ككرّاسات للعمل؛ إاّل يف حاالت التوفري والرتبية للتوفريهبدف  . ت

، (א)9/עהيف منشور التعليمات الثابتة  17-6.3استثنائّية متّـت املصادقة عليها، كما هو مفّصل يف البند 
 " الكتابة داخل الكتب التدريسّية".

 

 تيرم، -لالستفسار يمك التوّجه للسّيدة يوئيال نافون
 ة قسم المصادقة على الكتب التدريسّية والمواّد التعليمّية،مدير 

 5603488-02، فاكس 5603534-02هاتف 
 .Learning_Books_Reply@education.gov.ilبريد إلكترونّي 

  

mailto:Learning_Books_Reply@education.gov.il
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 يف املدرسة 2017-2016 ملحق: منوذج فائمة الكتب التدريسّية للسنة الدراسّية

 : ________________________ رقم اهلاتف: ________________  اسم املدرسة

 : _________________________________الربيد اإللكرتوينّ 

 : _______________________________رمز املؤّسسة

 _ : _________________رقم اهلاتف اخلليويّ : ______________ اسم املدير

 : ________________________________الربيد اإللكرتوينّ 

 : ___________________ رقم اهلاتف: ________________  اسم املفّتش اإلداريّ 

 : ________________________________الربيد اإللكرتوينّ 

 

 ___في المدرسة _____________ 2017-2016قائمة الكتب التدريسّية للسنة الدراسّية 

الفئة 
 العمرّية

مجال 
 المعرفة

اسم 
 الكتاب

دانا   الناشر
 كود

األسعار القصوى تشمل  
 الضريبة المضافة

عدد المجّلدات 
 في الرزمة

السعر األعلى للرزمة  
 يشمل الضريبة

مالحظات 
 خاّصة
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 إعدادها:تركيز ومتابعة سيرورة الترجمة و 
 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -طروب خليل 

 
 ة:غة العربيّ طاقم الترجمة للّ 

 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -طروب خليل 
 غة العربّية.مرشدة قطريّة للّ  -د. رميا أبو جابر برانسي 

 
 تدقيق لغوّي:

 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -د. رميا أبو جابر برانسي 
 

 :وتنسيق تصميم
 مرشد قطرّي يف حوسبة اللغة العربّية. - إلياس جّنار 

 

 :ومتابعة إشراف

 .العريبّ  تمعاجمل يف للتعليم أ قسم مدير -خطيب  اهلل عبد
 

 

 العنوان اإللكترونّي لمجمع مناشير المديرة العاّمة:
 www.education.gov.il/mankal   

 لمناشير المديرة العاّمة باللغة العربّية:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/hozerM
ankal.htm 
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