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 لفت انتباه املديرين واملعّلمني

 ג"התשל)أ( التابعة لـ "أنظمة التعليم الرمسّي )أنظمة التفتيش( لعام  3وفقا ألحكام املاّدة 
للمديرين واملعّلمني،  مة  ملز   الواردة يف منشورات املدير العامّ  (" تكون تعليمات املدير العامّ 1973)

 وعليهم التصّرف وفق ا هلا.
صدرت فيه. ومع شرت يف نفس الشهر الذي أُ تسهيال لكم، ترّكز هذه الكّراسة األنظمة اليت نُ 

، تقع  ذلك، ويف أعقاب التغيريات والتعديالت اليت حتدث من وقت آلخر على أنظمة املدير العامّ 
فحص فيما لو متّ إجراء تغيري منذ إعالن املنشور، وال تابعةامل على مستخدم هذه الكّراسة مسؤولّية

تّباع التوجيهات األكثر حتديث ا حول كّل امن خالل تصّفحه ملوقع وزارة الرتبية والتعليم.  جيب 
 موضوع.
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 برنامج استعارة الكتب التعليمّية

ر  1: مّدة اإلجراء  .2019أّيا
ر  1 :اتريخ النشر  .2019أّيا

املدارس الرمسياة واملعرتف هبا غري الرمسياة، يف مجيع املستوّيت العمرياة وبكلا األوساط، مالءمة التطبيق: 
 .  ב-ו א 5.2للتفصيل يف البند 

 خالصة اإلجراء
-2017ابتداء من السنة الدراسّية يهدف الربانمج إىل ختفيف عبء املدفوعات عن أولياء األمور. 

ابالنضمام إىل الربانمج، إاّل يف احلاالت اخلاّصة اليت ال تفي ابملعايري املفّصلة سُتلزم كاّفة املدارس  2018
 '.ב-ו' א 5.2يف بند صغري 

 10 ضمن مسؤوليتها تُنفاذ العملياة من خالل السلطات احمللاياة والشبكات املسؤولة عن املدارس والايت تفعال
مدارس على األقل، ومبساعدة اإلدارة الستعارة الكتب التعليمياة. مهماة اإلدارة تزويد املدارس مبساعدة 

 لوجوستية ودعم مهينا. تقع على عاتق املدرسة املسؤولياة الكاملة عن العملياة.
يها. يتناول هذا املنشور يعراف هذا البالغ األهداف من وراء عملياة استعارة الكتب والرؤّي الرتبوياة اليت تقوم عل

منهجياة العمل املطلوبة من السلطات احمللاياة واملدارس، والشبكات املسؤولة عن املدارس لتطبيق عملياة 
 االستعارة. 

 تغيريات لبالغ سابق يف نفس املوضوع
-2019السنة الدراسياة حيداث هذا البالغ ميزانياة وزارة الرتبية والتعليم الايت هتدف إىل تفعيل الربانمج يف  -

2020. 
ر نشرة واحدة ) -  ( لتقدمي طلب ميزانياة مستحقَّة وميزانياة إضافياة.קורא קולسينشر خالل شهر أّيا
خالل شهر تشرين الثاين سيتما حتويل امليزانياة املخصاصة للمدرسة إىل السلطة احمللياة دفعة واحدة، بعد  -

ُسبقة الايت أعطيت للمدارس املشاركة يف الربانمج يف سنوات فحص تقارير التنفيذ، ) بدالا من الدفعات ا
مل

 سابقة(.
 .19.9.2019تقدام املدارس تقرير التنفيذ من خالل السلطات احمللياة حّتا  -
 (.11متا تقدمي اجلداول الزمنياة من أجل تقدمي املدفوعات للمدارس )انظر بند صغري  -

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=251
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 -امليزانياة االستثنائياة للمدارس الايت تتقياد بتعليمات منشور املدير العاما تقوم وزارة الرتبية والتعليم بدعم تقدمي 
وال تنجح ابلتزواد يف    -جباية مدفوعات األهل، جتميع كتب مستعملة والتزواد بكتب مصادق عليها فقط

 مبوجب امليزانياة املوجودة. كافاة املوادا التعليمياة املطلوبة ضمن املوارد الايت حبوزهتا.
 11/עחيف منشور  97للمقارنة مع توجيهات السنة السابقة، ابإلمكان الدخول إىل التعليمات الثابتة رقم 

 من خالل موقع استعارة الكتب.
 .تبديل :الوضعّية

  :تعليمات سابقة يلغيها هذا البالغ
  "התוכנית להשאלת ספרי לימוד"، (א)8/עזيف منشور التعليمات الثابتة  0097البند 

 مناشري سابقة مبواضيع ذات صلة يف هذا املوضوع
ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק " ،يف منشور التعليمات الثابتة 3.7-50البند  -

 "2004-(, התשס"ד26לימוד חובה )תיקון מס' 
 " תשלומי הורים( "א)3/סג يف منشور التعليمات الثابتة 3.11-9 البند -
בחוזר הוראות  9-3.11תיקון לסעיף "، (א)6/סגيف منشور التعليمات الثابتة  3.11-10 البند -

 ")א( בנושא תשלומי הורים3הקבע סג/
3.11-תיקון לסעיף  - תשלומי הורים(, "ב)2/סדيف منشور التعليمات الثابتة  3.11-11 البند -

 )א(3בחוזר הוראות הקבע סג/  9
 בגני( ן"תל) נוספת לימודים תוכנית(, "א)4/סד  يف منشور التعليمات الثابتة 3.11-12 البند -

 "(א)3/סג הקבע הוראות בחוזר 9-3.11 לסעיף השלמה - ילדים

 اجلهة املسؤولة
 الوحدة للربامج املكمالة يف التعلام -اإلدارة الرتبوياة: اسم الوحدة

 املسؤول عن استعارة الكتب التعليمياة: صاحب الوظيفة
 5604033-02: رقم اهلاتف

 .seferzol@education.gov.il: الربيد اإللكرتونّ 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=123
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/se4ak3_7_50.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/se4ak3_7_50.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/se4ak3_7_50.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc6ak3_11_10.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc6ak3_11_10.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd2bk3_11_11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd2bk3_11_11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak3_11_12.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak3_11_12.htm
mailto:seferzol@education.gov.il
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 عامّ  .1

، 2000يفعال مشروع استعارة الكتب يف قسم من املدارس مبوجب قانون استعارة الكتب التعليمياة 
، متات 2015. قُبيل العام الدراسيا 2010 -ومبوجب اإلصالحات الستعارة الكتب التعليمياة 

يفصال تغيريات يف برانمج استعارة الكتب  لقانون إعارة كتب التعليم ومبوجبه 7إصالح املصادقة على 
ستلزم كافّة املدارس اليت لديها إمكانّية  2018-2017. ابتداء من العام الدراسّي التعليمياة

 اقتصاديّة لتفعيله.
قيم املساواة، احملافظة على املمتلكات ويدعم  يعطي فرصة تذويت مجاهريي -املشروع اجتماعيا 

 اجلمهور.
-2018مدير املدرسة الذي مل يفعال الربانمج حّتا اآلن، يقوم بتبليغ األهل خالل السنة الدراسياة 

حول نياته بتفعيل الربانمج يف السنة الدراسياة القادمة حسب اجلدول الزمينا املوجود يف بند  2019
 أدانه. 11صغري 
ألمر الاذي يرفض املشاركة يف الربانمج إبمكانه اختيار ذلك. إذا كانت نسبة معارضة األهل ويل ا

بعدم املشاركة يف الربانمج، فاملدير خموال ابلتوجاه إىل التفتيش ويطلب أتجيله للسنة  40أكثر من %
 القادمة. مدير اللواء خموال ابملصادقة على التأجيل.

 وسائل لتمويل املشروع:. 2
التالميذ برتك الكتب التعليمياة يف املدرسة يف هناية السنة الدراسياة، حّتا يستعملها التالميذ األصغر منهم  يقوم 2.1

 سنًّا.
 يقوم أولياء أمور التالميذ بدفع مبلغ سنويا مصاَدق عليه ضمن إطار "مدفوعات أولياء األمور". 2.2
للمدارس املنضماة للمراة األوىل إىل الربانمج، وفقاا ملؤشار التنمية تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتوفري الدعم  2.3 2.3

 املدرسيا.

يت تنشر يف منشور املدير العاما جيب على املدارس متابعة كلا التجديدات من خالل التعليمات الا 
ياة سنوّيًّ بكلا ما يتعلاق ابلتكاليف املساعدة، مواعيد تقدمي الطلبات للحصول على امليزانياات وكيف

 تقدمي التقارير، وابلتوجيهات اخلاصاة بربانمج االستعارة.
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إضافة إىل ذلك، حتصل املدرسة  على مساعدة  لوجوستية وإدارياة من خالل السلطة احمللياة أو الشبكة    2.4
ة ( وللنفقات اللوجوستية الفعلياة وامليزانياة املاليا 9.10املسؤولة وذلك وفقاا حلجمها )كما مفصال يف البند 

 للمدرسة يف الربانمج.
جباية  -يت تتقياد بتعليمات منشور املدير العاما تقوم وزارة الرتبية والتعليم بدعم وتقدمي ميزانياة إضافياة للمدارس الا  2.5

مدفوعات األهل، جتميع كتب مستعملة ولكنها حّتا اآلن،  مل تنجح ابلتزواد جبميع الكتب التعليمياة املطلوبة 
 يت حبوزهتا. ضمن املوارد الا 

 للتوضيح، تُعطى امليزانياة حسب االحتياجات املفصالة أدانه:
 اقتناء كتب جديدة، تُلزِم هبا الوزارة.. 1
 عدد التالميذ املشاركني يف املشروع. يف زّيدة. 2
 جتديد املخزون وتبديل اإلصدارات.. 3
 نفقات لوجوستية.. 4

تفوق مبلغ النفقات الفعلّي بعد خصم مشاركة  ةيف كّل األحوال لن تتّم املصادقة على ميزانيّ 
 األهل.

للتوضيح، على مدير املدرسة الذي مل ينضم للربانمج حّتا اآلن، فحص إمكانياة املدرسة 
 االقتصادياة قبل انضمامه.

يف نفس  حبوزته إذا اتاضح عدم وجود إمكانياة اقتصادياة لتفعيل الربانمج ضمن املوارد املوجودة
 السنة، فعليه أن يطلب أتجيله للسنة القادمة.

 أهداف الربانمج .3
وفقاا )ختفيف عبء املدفوعات عن أولياء األمور من خالل ختفيض النفقات على الكتب التعليمياة   3.1

 (.8.1.2012إسرائيل من اتريخ،  4088للقرار رقم 
 الكتب" بشكل كاٍف.إعطاء فرص متساوية جلميع التالميذ للتزواد ب "سلاة  3.2
تثقيف التالميذ يف جمال التعامل ابحرتام مع الكتاب، وتعزيز مسؤولياتهم الشخصياة أثناء  3.3

 امتالكه.

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=251
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3.4  : حتسني الرقابة حول تعبئة توجيهات وزارة الرتبية والتعليم مبوضوع الكتب التعليمياة )مثالا
وزارة الرتبية والتعليم، التشديد على استعمال الكتب التعليمياة املصاَدق عليها من قبل 

 وتعليمات ابمتالك الكتب الايت سيتما استخدامها فقط(
 احملافظة على جودة البيئة. 3.5

 ق الربانمجوزارة الرتبية والتعليم لتطبي دور .4

ر التنمية يف املدرسة، موعد االنضمام للربانمج إعطاء ميزانياات لتفعيل الربانمج وفقاا ملؤشا  4.1
 املالية يف الربانمج.وامليزانياة 

 حتديد اخلطوات لتفعيل الربانمج من خالل التفصيل املوجود يف هذا املنشور. 4.2
هتدف إىل توسيع املشروع ودعم املدارس املفعالة له، من خالل  (קורא קולنشر دعوة ) 4.3

تزويدها مبيزانياة لتفعيل الربانمج. حُتوَّل اإلعانة من خالل السلطات احمللاياة والشبكات التعليمياة 
 لايت تقع حتت مسؤولياتها.لكافاة املدارس ا ،املسؤولة عن تفعيل املدارس

ل األلوية واملفتاشني العاماني واملسؤول عن إعارة الكتب متابعة العملياة بشكل كامل، من خال 4.4
 التعليمياة يف اإلدارة الرتبوياة.

تقوم إدارة إعارة الكتب التعليمياة إبعطاء اإلعانة املهنياة. تزواد اإلعانة من خالل فعاالياات مثل  4.5
الياة ملدارس إرشاد أوايلا، تفعيل مركز خدمة لتقدمي ردا هاتفيا وإنرتنيتا، توفري معلومات م

السلطات احمللياة والشبكات املسؤولة عن تفعيله، إرشاد حول استعمال السطح البيينا االنرتنيت 
لتحويل التقارير، توجيهات يف العمل مقابل مزوادي الكتب، توجيهات حول التنظيم املدرسيا 

كات املسؤولة عن قُبيل افتتاح العام الدراسيا وتوزيع الكتب، مرافقة السلطات احمللاياة والشب
تفعيله يف عملياة طلب امليزانياة من وزارة الرتبية والتعليم واحلصول عليها، وتقدمي تقارير التنفيذ، 

 ومراقبة عملياة االقتناء حّتا هنايتها.
 .احمللاياة/ الشبكات املسؤولة عن املدارستفعيل الربانمج هو مسؤولياة املدرسة و/أو السلطات  5.1
 :الثاين عشر وخاضع للشروط التالية-الربانمج خمصاص لكافاة الصفوف من األوال 5.2

 املدرسة قائمة منذ سنة على األقلا  .أ
 مدرسة ابتدائياة تشتمل على مخس طبقات على األقلا من األوال حّتا اخلامس  .ب
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وجود إمكانياة اقتصادياة لتفعيل الربانمج يف املدرسة. أي، ميزانياة وزارة الرتبية والتعليم،  .ت
مدفوعات األهل وفقاا للمبالغ املالية احملدادة والكتب الايت مُجعت من التالميذ، وكلاها 

 لميزانياة هبدف تفعيلها.تشكال توازن ل
 يتما حتديد امليزانياة كما  يلي:

من أجل اقتناء الكتب  ميزانياة االمتالك: معداة للمدارس املنضماة للمرة األوىل للربانمج −
التعليمياة املصادق عليها من قبل وزارة الرتبية والتعليم ويتما احتساهبا حسب مؤشار التعزيز 

 للتلميذ.
ة للمدارس املستمرة يف الربانمج وهبا تزايد بعدد التالميذ املشاركني، ميزانياة النمو: معدا  −

 حُتتسب وفقاا ملؤشار التعزيز جلميع التالميذ.
ة لتجديد املخزون لفعاالياات السنة السادسة ل - − عارة الكتب ربانمج إميزانية التجديد: معدا

ت املصادقة على طلبها يت متا التعليمياة، مبلغ املساعدة الذي ُيصاَدق عليه للمدرسة الا 
بشأن جتديد املخزون يشكال ثلث مبلغ املساعدة الذي كانت ستحصل عليه املدرسة 

 فيما لو كانت ملتحقة ابلربانمج كأوال مراة".
 اقتناء كتب جديدة، تُلزم هبا الوزارة. −
 .2.4كما يف البند   -ميزانياة لوجستة −

 املنظومة اخلاصاة.مجيع امليزانيات مشروطة بتوفار ميزانياة يف 

جُتىب رسوم االستعارة ضمن إطار "املدفوعات االختيارياة" املوجودة اليوم، ومبا يتالءم مع  5.3
اإلجراءات الايت متا حتديدها جلباية املدفوعات االختيارياة املوجودة يف منشور التعليمات الثابتة 

-3.11 - : البنديت جتداده، "مدفوعات األهل". والبنود الا 9-3.11، البند (א)3/סג
من منشور التعليمات    11-3.11البند ( א)6/סג من منشور التعليمات الثابتة 10

 (. א)4/סד يف منشور التعليمات الثابتة  12-3.11البند  ،(ב)2/סד الثابتة 
يت سيتما استبعادها من رسوم االستعارة  لتمويل اخلدمات اللوجستياة وميكن استخدام املبالغ الا 

 الالزمة لتفعيل الربانمج.

 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=251
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak3_11_12.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak3_11_12.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak3_11_12.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak3_11_12.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd2ak3_11_11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc6ak3_11_10.htm
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خمزون الكتب الاذي سيعيده التالميذ يف هناية السنة األوىل . أ موارد تفعيل الربانمج هي: 5.4
مساعدة . جباية مدفوعات األهل احملدادة الستعارة الكتب التعليمياة؛ ت. النضمامهم؛ ب

 من وزارة الرتبية والتعليم وفقاا لتقارير التنفيذ الفعلياة.
يرتك التالميذ كتبهم الشرط األساسيا لالنضمام للربانمج، وتشكيل قاعدة لتفعيله، هو أن  5.5

يت اقتنوها من ميزانياتهم اخلاصاة يف املدرسة، عند هناية العام الدراسيا، وحافظوا عليها خالل الا 
استعماهلا. لذلك جيب استعراض املشروع وأهدافه االقتصادياة واالجتماعياة أمام التالميذ 

 واألهل والتشديد على احملافظة على الكتب بشكل جياد.
ميذ إبعادة الكتب املستعارة للمدرسة عند هناية كلا سنة. بشكل عاما املدرسة يقوم التال 5.6

قة، وخموالة أن تلقي على عاتق األهل الذين أرجعوا مسؤولة عن تعديل وضع الكتب املمزا 
الكتب هبذه الصورة كافاة تكاليف إصالح الضرر. وذلك من السنة الثانية لتفعيل الربانمج، 

الكتاب، أو يرجعه بشكل غري الئق لالستعمال مرة أخرى سيطالب  التلميذ الاذي ال يعيد
 بشراء كتاب آخر للمدرسة أو أن يدفع مثنه لصندوق املدرسة.

بعد جتديد الكتب واحلصول على الكتب الناقصة أو اجلديدة، جتهَّز "سلاة الكتب" لكلا  5.7
قبل وزارة الرتبية والتعليم تلميذ مشرتك يف برانمج االستعارة، ووفقاا للكتب املصاَدق عليها من 

واحملدادة لكلا صفا من قبل اجمللس الرتبويا للمدرسة. الئحة الكتب املصاَدق عليها منشورة 
 ספרי להשאלת האגף של באתרيف موقع قسم الكتب التعليمياة، على العنوان التايل

 .לימוד
تقوم املدرسة يف هناية العام الدراسيا ابإلعالن عن التواريخ احملدادة جمليء التالميذ أو أولياء  5.8

األمور الستالم سلاة الكتب. من املفضال أن تتما عملياة توزيع الكتب يف بداية العطلة الصيفياة 
يالئم املدرسة ابلتنسيق مع أولياء األمور، حّتا يبدأ العام الدراسيا أو هنايتها، أو يف أيا موعد 

 .ابلشكل األفضل ومن احلصاة األوىل للسنة الدراسياة
من املفضال تزويد كلا تلميذ ببطاقة استعارة حتتوي على تفاصيله، أمساء الكتب املستعارة  5.9

التلميذ على التزام ابحملافظة عليها وإعادهتا وحالتها، واتريخ استعارهتا وإرجاعها، وأن يوقاع 
 بشكل حسن ونظيف.

حيقا للمدارس الايت تُفعال الربانمج منذ مخس سنوات التوجاه بطلب لوزارة الرتبية والتعليم، من  5.10
خالل السلطة احمللاياة/الشبكة املسؤولة، للحصول على مساعدة ماداياة لتجديد جمماع الكتب 

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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اعدة، إذا تبقاى من امليزانياة وفقاا للتقارير الفعلياة، ومبوجب معايري تزويد التعليمياة. تُعطى املس
امليزانياات للسلطات احمللاياة اليت تُعلن يف املنشور املوجاه للسلطات احمللاياة والشبكات التعليمياة 

إلصالحات  (ب)5املسؤولة، وذلك لالنضمام للربانمج مبا يتالءم مع التفصيل يف البند 
اذ القرار حسب نوع 2010-2009الكتب التعليمياة ) إعارة (: "يقوم املسؤول ابختا

املدرسة، موقعها يف مؤشارات التعزيز، عدد التالميذ يف املدرسة، عدد سنوات االنضمام 
للمشروع، وعدد الكتب املخزونة، أيا املدارس من بني املدارس املستوفية للشروط وفقاا 

مبلغ مساعدة إضايفا يف السنة التدريسياة الايت قدام هلا تستحقا احلصول على  3لإلصالح 
الطلب. مبلغ املساعدة الذي ُيصاَدق عليه للمدرسة يشكال ثلث مبلغ املساعدة الذي 

 كانت ستحصل عليه املدرسة فيما لو كانت ملتحقة ابلربانمج كأوال مراة".
قاا لقانون االستعارة. متويل عملياة امتالك الكتب الرقمياة تعترب مساوية للكتب املطبوعة وف 5.11

 الكتب الرقمياة من مسؤولياة قسم احلوسبة.
من املفضال اختيار مركاز لربانمج استعارة الكتب. ميكن تعويض املركاز من خالل امليزانياة   5.12

 اليت تعطى لإلعانة اللوجستية أو من مدخوالت الربانمج )مدفوعات األهل(.
رة ووزارة الرتبية والتعليم سيتجنادون خلدمة املدارس والسلطات احمللاياة، يف كلا ما ممثلاو اإلدا 6.1

 يتعلاق ابإلرشاد وتوضيح تنظيم إجراء برانمج إعارة الكتب.
يقوم ممثالو اإلدارة إبرشاد املدارس املعنياة حول كيفياة استعمال الربانمج اإلنرتنيتا اخلاص الذي  6.2

، 6312020-08يستعمل لتقدمي تقارير التنفيذ. ميكن التوجاه إىل اإلدارة عرب هاتف رقم 
 أو من خالل الربيد اإللكرتوينا التايل: 6858805-08رقم  أو فاكس

 sfarim@system-labs.co.il. 
يوجاه املعلامني يف اختيار الكتب، ويراقب عملياة إرسال قوائم الكتب يف الوقت احملداد )انظر  7.1

 (.10بند صغري 
األمور، لفحص مدى حيداد مواعيد اللقاءات مع جلان أولياء األمور و/ أو كافاة أولياء  7.2

استحقاقهم لالنضمام للمشروع؛ يشرح ألولياء األمور عن العملياة وإجيابيااهتا؛ يوزاع منشوراا 
يشرح من خالله شروط االنضمام للمشروع وواجبات أولياء األمور ضمن إطار املشروع، 

ور لربانمج التكاليف امللقاة على عاتقهم )انظر امللحق أدانه(؛ جييب املبلغ من أولياء األم
 استعارة الكتب.

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=251
mailto:sfarim@system-labs.co.il
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 .يقدام تقريراا للمفتاش العاما للمدرسة حول قرار أولياء األمور، وعملياة التوصال له 7.3
مسؤول عن إدارة اجلانب املايلا للربانمج، من خالل تقدمي طلب تقارير التنفيذ يف اجلهاز  7.4

يت تنشر من وقت آلخر يف تعليمات منشور اإلنرتنيتا، ووفقاا للجداول الزمنياة املتجدادة الا 
 املدير العاما.

لكتب على التسجال ملشروع استعارة الكتب يكون عرب اإلنرتنتا ملديرياة إدارة استعارة ا 7.5
الدخول للجهاز يكون عرب .  http://minhelet.hashala.orgالعنوان التايل: 

 فقط." אקספלורר דפדפן"
يتواصل مع اجلهة الايت حتوال إليها امليزانياات؛ السلطة احمللاياة أو الشبكات التعليمياة املسؤولة  7.6

للحصول على امليزانياة )مثل عدد  عن املدرسة، ويرسل تقريراا/ وثيقة، كما هو مطلوب،
التالميذ املشاركني يف املشروع، تكاليف اقتناء الكتب واللوجستياة(، كلا ذلك خيضع 

 للجداول الزمنياة املتجدادة يف تعليمات منشور املدير العاما.
 .10يقوم ابقتناء الكتب للتالميذ كما هو مفصال يف البند الصغري  7.7
يقوم املدير مبتابعة األموال الايت متات جبايتها من األهل ملشروع االستعارة من خالل احلساب  7.8

، كما هو مفصال يف البند  من منشور التعليمات الثابتة  50-3.7املصريفا اخلاصا
، "إجراء اجلباية واألموال يف املؤساسة التعليمياة: قانون التعليم اإللزاميا )إصالح (א)4/סה
 ".2004-2003، (26رقم 

يشرف على العملياة كلاها، وبشكل عاما على اقتناء الكتب وتوزيع جمموعات التالميذ،  7.9
ويتأكاد من العمل الصحيح، ويتوجاه عند احلاجة إىل اجلهات املسؤولة يف وزارة الرتبية 

 والتعليم.
يف السنة  يتأكاد من احملافظة على الكتب خالل السنة هبدف جتميعها واستعماهلا مراة أخرى 7.10

 التالية.
من املفضال اختيار مركاز لربانمج استعارة الكتب، إذ يقوم بتفعيل وإدارة الربانمج. حّتا حيصل  7.11

فق مسبقاا معه حول التكلفة وكيفياة حتويلها املركاز على مقابل لعمله فعلى مدير املدرسة أن يتا 
 ن املشغال. إليه. على املدير القيام بذلك ابالتافاق مع اجلهة املسؤولة ع
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جيب على السلطة احمللاياة/ الشبكة املسؤولة االستجابة لنشرة: "استعارة الكتب التعليمياة"   8.1
وتقدمي طلبات مفصالة حول  ،املشاركة يف املشروعالايت تنشر يف شهر أيلول للمدارس 

تفصيل امليزانياات ة يا مديرياة استعارة الكتب للسلطات احمللا تصدر ات وفقاا للحاجة. امليزانيا 
 حبسب تقارير العمل املقدامة من ِقَبل املدارس. لمدارسافق عليها لاملو 

ات للمؤساسات بعد احلصول عليها ووفقاا ل امليزانيا يحتو على السلطة احمللياة/ الشبكة املسؤولة  8.2
 للمبالغ اليت متات املصادقة عليها لكلا مدرسة.

املدارس وتقدمي تقرير التنفيذ بعد فحص تقارير  على السلطة احمللاياة/ الشبكة املسؤولةجيب  8.3
 انتهاء العمل.

حبوزهتا،  يتة للمؤساسات الا إضافيا  تنفيذ فعااليااتالسلطة احمللاياة/ الشبكة املسؤولة تستطيع  8.4
مركاز للكتب التعليمياة، جباية مدفوعات األهل، تشغيل مركازي الربانمج يف  مثل: توظيف
 .املدرسة واخل

يف السنة األوىل النضمام املدرسة ملشروع االستعارة تقدام وزارة الرتبية والتعليم إعانة للمدرسة  9.1
. )ويف سنة 2010الكتب التعليمياة،  عارةدستور استوفقاا ملؤشارات التعزيز الايت حدادت يف 

تُعطى هذه اإلعانة لتوفري جمماع  (9.9وفق املبالغ املفصالة يف البند  -2018-2019
 ت فيه املدرسة للربانمج.يء وشامل من الكتب التعليمياة وموادا التعلام يف العام الاذي انضما مل

 ،وفقاا للتقدام الدراسيا يف الصفوف ،من املفضال اقتناء الكتب بشكل تدرجييا خالل السنة 9.2
 استعماهلا. ن اقتناء كتب لن يتما عوذلك هبدف االمتناع 

خالل السلطة احمللاياة أو الشبكة التعليمياة املسؤولة،  ابإلضافة إىل ذلك حتصل املدرسة، من 9.3
ووفق املصروفات اللوجستياة على إعانة مالياة لألنشطة اللوجستياة واإلدارياة وفقاا لكرب املدرسة 

 (.9.10الفعلياة )كما هو مفصال يف البند 
ياة خبصم مشاركة يف مجيع احلاالت ال تتما املوافقة على ميزانياة تفوق مبلغ املصروفات الفعل 9.4

 األهل وميزانياات املمتلكات ودعم الوزارة.
يت تلغي اشرتاكها يف املشروع، دون احلصول على مصادقة وزارة الرتبية والتعليم، املدرسة الا  9.5

 يت حوالتها هلا الوزارة.ستطالب إبعادة ميزانياة الدعم الا 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=251
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مبلغاا لربانمج االستعارة، وحيصلون  الربانمجالاذين يشرتكون يف يدفع أولياء أمور التالميذ  9.6
 .املصادق عليهاالايت خيتاروهنا من قائمة الكتب ابملقابل على سلاة الكتب وموادا التعلام 

 وفق قرار جلنة الرتبية والتعليم يف الكنيست.مبلغ اإلعانة قابل للتغريا من سنة ألخرى.  9.7
للسلطات أو الشبكات املسؤولة عن الربانمج  امليزانياة معداة فقط لتفعيل الربانمج. ال حيقا  9.8

ة. تستطيع السلطة/ الشبكة املسؤولة املشاركة يف تفعيل الربانمج يف أن تقوم بتقسيم امليزانيا 
يت حبوزهتا، ابلتوجاه إىل املسؤول عن استعارة الكتب التعليمياة وتقدمي طلب املدارس الا 

 ة املخصاصة للمؤساسات.انة اللوجستيا للحصول على جزء ِمَن امليزانياة اخلاصاة ابإلع
 تكون على النحو التايل: 2020-2019مبالغ الدعم يف العام الدراسيا  9.9

 

 للمشرتكني منهم فعليًّا يف الربانمج() املبلغ للتلميذ – ميزانّية الشراء مقاييس الرعاية
 ش.ج 100 1.99–1
 ش.ج 100 2.99–2
 ش.ج 100 3.99–3
 ش.ج 100 4.99–4
 ش.ج 110 5.99–5
 ش.ج 120 6.99–6
 ش.ج 130 7.99–7
 ش.ج 140 8.99–8

 ش.ج 150 10–9
 

 

ومراكز التعليم ومؤساسات الرتبية اخلاصاة، حيصلون على دعم وفق مقياس  تالميذ املفتانيم
 ش.ج للتلميذ. 150الرعاية األعلى ويصل إىل جمموع 

 ميزانياة دعم لوجسيتا  9.10
 ش.ج 28  مساعدة %100 – سنة أ
 ش.ج 22.4 مساعدة %80 – ب سنة
 ش.ج 16.8 مساعدة %60 – ت سنة
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 ش.ج 11.2 مساعدة %40 – ث  سنة
 

مبجمل  2019-2018حتداد مبلغ االشرتاك يف مشروع استعارة الكتب للعام الدراسيا  9.11
ش.ج للمرحلة الثانوياة. مل  320ش.ج للمدرسة االبتدائياة ولإلعدادياة وحّتا  280حّتا 

بعد. يسمح للمدرسة أن جتيب مبالغ  2020-2019تكتمل اإلجراءات للعام الدراسيا 
 ه، شرط أالا تطلب ميزانياة إضافياة من الوزارة.أقل من املبالغ املذكورة أعال

ميزانياة الشراء معداة ابألساس للمدارس املنضماة للربانمج ألوال مراة )أي لشراء كتب يف السنة  9.12
 األوىل لتفعيل الربانمج(.

لوزارة يتما نشر التغيريات يف منشور املدير العاما مبالغ اإلعانة املالياة قد تتغريا من سنة لسنة.  9.13
يف كلا احلاالت ال تتما املوافقة  الرتبية والتعليم. جيب فحص قيمة اإلعانة املالياة يف كلا سنة.

على ميزانياة أكثر من مبلغ املصاريف الفعلياة، مع خصم اشرتاك األهل وميزانياة الشراء ودعم 
كن إن يتاضح من الوزارة. إذا استحقات املدرسة ميزانياة دعم لوجسيتا وفق التفصيل أعاله، ل

التقارير أنا مدخوالت الربانمج أعلى من املصاريف، ُيسمح للوزارة عدم حتويل ميزانياة الدعم 
 اللوجسيتا )جزء منها أو كلاها(.

، من خالل ارساملدويف املسؤولة  الشبكةتبدأ العملياة يف الوقت نفسه يف السلطات احمللاياة/  10.1
 ق والتحديث املشرتك.التنسي

تقوم املدرسة بتبليغ الطاقم التعليميا وأولياء األمور الحقاا ابنضمام املدرسة لربانمج االستعارة  10.2
وكلا ما يتعلاق بسريورته. جيب أن تُوضاح ألولياء األمور مسؤولياة أبنائهم يف احملافظة على 

 الكتب
 لربانمج.حتصل املدرسة على مبلغ من أولياء األمور املنضماني ل 10.3
تقوم املدرسة بتجميع الكتب املستعملة من التالميذ، من املفضال تغليف الكتب املعداة  10.4

 لالستعمال مراة أخرى للمحافظة عليها.
اذ القرار حول الكتب التعليمياة الا  10.5 يت سيتعلام هبا التالميذ، تقوم املدرسة إبحضار بعد اختا

واملوجودة يف موقع وزارة الرتبية والتعليم. جيب الكتب من الئحة الكتب املصاَدق عليها، 
ذ وكماياة الكتب املطلوبة. تُنفا ( קטלוגי מספרكتابة الرقم البياينا اخلاصا لكلا كتاب )

 ة اقتناء الكتب مبوجب القانون.املدرسة عمليا 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=251
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حتصل املدرسة على الكتب الايت طلبتها من مزواد الكتب، تقوم بفحصها، ويف وقت الحق  10.6
 من جاهزياة جمموعات الكتب وتوزيعها على التالميذ. تتأكاد

ملساعدهتم يف مراحل االنضمام لربانمج استعارة  احمللاياة واملدارس سلطاتوزارة إبعالم التقوم ال
بقيمة اإلعانة اليت حتصل عليها كلا مدرسة. يتما احلصول على املعلومات الكتب، وإبالغهم 

يت تعطى ال تعترب بتداءا من منتصف نيسان. املعلومات الا من ألوية وزارة الرتبية والتعليم ا
التزاماا من قبل وزارة الرتبية والتعليم بكل ما يتعلاق بتمويل املشروع، واملصادقة على امليزانية 

 ووفقاا للميزانيات املخصاصة لذلك. קורא קולتكون من خالل جلنة امليزانيات بعد نشر   

تقرار إدارة مشروع استعارة الكتب التدريسياة مبستواى حملايا، أو الشبكة السلطة احمللاياة الايت  10.7
مدارس اتبعة للمرحلة الثانوياة وتقرار أن تدير هذا  10التعليمياة الايت تضما ضمن مسؤولياتها 

املشروع ضمن مؤساساهتا، عليها التوجاه بطلب انضمام للمسؤولة عن برانمج استعارة الكتب 
  .ك لتلقاي اإلرشاد خالل عملياة االنضمام للربانمجالتدريسياة، وكذل
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 التنفيذ حّتا اتريخ املشاركون وصف السريورة املرحلة
 الرتبويا  والطاقم املعلامني بني اجتماع عقد 1

 الكتب الختيار وتوجيههم ابلعملياة إلبالغهم
 عليها املصادق التعليمياة

املدير 
 واملعلامون

 حّتا  الدراسياة السنة بداية من
  الفصح عطلة قبل

 من للمدرسة األمور أولياء جلنة مع اجتماع عقد 2
 وعرض الكتب استعارة مشروع عرض أجل

 التخطيط وكذلك االنضمام، وأمهياة اجيابيااته
 األمور أولياء كافاة أمام العمل لطرائق

املدير وجلنة 
 األمورأولياء 

 

 املشروع مبادئ تشرح لألهل رسالة إرسال 3
  واجيابيااته

 مدير املدرسة
 

املدير  التعليمياة الكتب قائمة اختيار 4
والطاقم 
 الرتبويا 

 الكتب قائمة نشر عند
 للسنة عليها املصادق التدريسياة

 القادمة
 وفقاا التالميذ أمور أولياء مدفوعات استيعاب 5

  األمور أولياء مدفوعات ملنشور
 ولغاية فوراا الفصح عطلة بعد املدرسة

 احلالياة السنة انتهاء قبل شهر
 املشروع تفعيل تقارير عرب اإلنرتنتا حول تقدمي 6

 )تقرير التنفيذ(
لتوجيه مديرياة استعارة  وفقاا املدرسة

 الكتب التعليمياة
 وتعبئة التالميذ من املستعَملة الكتب جتميع 7

 الكتب إرجاع منوذج
 للسنة األخري األسبوع يف املدرسة

 الدراسياة
تصنيف الكتب املستعملة وطلب كتب جديدة  8

 من املزواد
يف األسبوع األوال من العطلة  املدرسة

 الصيفياة
 املزواد من الكتب على املدرسة حصول 9

 وفحصها
 حّتا منتصف العطلة الصيفياة املدرسة

 أيلول -آب املدرسة جمموعات الكتب للتوزيعجتهيز  10
 قبل بداية السنة الدراسياة  املدرسة توزيع الكتب على التالميذ 11
طلب مليزانياة استحقاق وميزانياة إضافياة  تقدمي 12

  للمدرسة

 30.6.2019  حّتا  املدرسة

  19.9.2019حّتا   املدرسة  تقدمي تقرير التنفيذ عرب املنظومة اإلنرتنيتياة 13
السلطة   احمللاياة للسلطة التنفيذ تقارير تقدمي 14

 احمللاياة
 26.9.2019حّتا 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=251
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إقامة تواصل مع السلطة احمللاياة/ اجلهات للتأكاد  15
 من استالم امليزانياة الايت أقرات للمدرسة

املدرسة/ 
السلطة 
احمللاياة/ 
 اجلهات

لعام  11بدءاا من شهر 
 وحّتا هناية الربانمج 2019

هي اثبتة وغري قابلة للتأجيل. ال يتما قبول  11.14-و 11.13, 11.12مواعيد التنفيذ يف البنود 
 تقدمي املستندات الالزمة أو إمتامها بعد املواعيد الايت حدادت يف البنود املشار إليها.

 برانمج استعارة الكتب للسنة الدراسّية ...
 أولياء األمور األعزااء، حتياة وبعد،

 برانمج استعارة الكتب للسنة الدراسياة...املوضوع: 
وعليه، ارأتينا أن نقرتح عليكم االنضمام من املعروف أنا اقتناء الكتب التعليمياة يكلاُف العائلة نفقات كبرية. 

إىل مشروع إعارة الكتب التعليمياة، الاذي سيفعال يف مدرستنا وفقاا لتوجيهات وزارة الرتبية والتعليم. تكمن 
إذ ستتما استعارة الكتب من  -ياة املشروع يف كونه يشكال بديالا لعملياة اقتناء الكتب التقليدياة الشخصياةأمها 

 عادهتا يف هناية السنة.املدرسة وإ
اهلدف من املشروع هو التسهيل عليكم يف عملياة اقتناء الكتب التعليمياة. ومتكني التالميذ من امتالك كتب 

 ة جيادة وبتكلفة أقل.تعليمياة، وكرااسات بوضعيا 

 هناك فوائد مهماة للمشروع:

 االلتزام ابخلطاة التعليمياة •
 املساواة بني التالميذ •
 ة حنو املمتلكات والبيئةاملسؤوليا  عزيزت •
 يذاء البيئةإالتقليل من  •
 .اجلماهرييا  -التكاتف االجتماعيا  •

والتفصيل  2001-2000سس وفقاا لقانون استعارة الكتب التعليمياة، السنة الدراسياة أالربانمج مم
لرتبية والتعليم تستثمر وزارة ا. "برانمج استعارة الكتب"منشور املدير العام حتت عنوان: موجود يف 

 ات.كافاة املوارد من أجل تطوير الربانمج وتذويته يف املدارس، إرشاد ومرافقة امليزانيا 
 شروط االنضمام للربانمج:
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 ة بشكل جيادرسال الكتب التعليمياة للمدرسة للسنة الدراسياة احلاليا إ •
لتالميذ  .جالتاسعة، و .... ش -لتالميذ الصفوف األوىل .جدفع تكلفة الربانمج مببلغ ..... ش •

 الثانية عشرة -الصفوف العاشرة
 .وقابلة لالستعمال ة جيادةإرجاع الكتب التعليمياة يف هناية العام الدراسيا بوضعيا  •

 للحصول على املزيد من التفاصيل ميكن الدخول إىل موقع استعارة الكتب يف وزارة الرتبية والتعليم 
 اتريخ ________.يف وتنتهي  ة تكلفة االستعارة تبدأ يف اتريخ _______جباي

 ة تُرسل الحقاا.لن تكون إمكانياة للتسجيل بعد التاريخ املذكور أعاله. تفاصيل إضافيا للتنويه: 

 ابحرتام
 مدير املدرسة

 إرفاق قائمة الكتب وأسعارها مع هذه الرسالة. يتما  •
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إعدادها:تركيز ومتابعة سريورة الرتمجة و 
 مرشدة قطرياة للغة العربياة. -طروب خليل 

 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=251
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 ة:غة العربيّ طاقم الرتمجة للّ 
 مرشدة قطرياة للغة العربياة. -طروب خليل 

 غة العربياة.مرشدة قطرياة للا  - لبىن حديد
 

 :وتنسيق تصميم
 .للبيداغوجيا الرقمياةمرشدة قطرياة  -راوية بولص

 

 :ومتابعة إشراف

 .العربا  تمعاجمل يف للتعليم كبري  قسم مدير -خطيب  هللا عبد
 

 

 العنوان اإللكرتونّ جملمع مناشري املدير العاّم:
https://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx 

 ملناشري املدير العاّم ابللغة العربّية:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/h
ozerMankal.htm 
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