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 لفت انتباه المديرين والمعّلمين

 ג"התשל)أ( التابعة لـ "أنظمة التعليم الرسمّي )أنظمة التفتيش( لعام  3وفقا ألحكام الماّدة 
للمديرين  مة  ملز   نشورات المدير العامّ الواردة في م (" تكون تعليمات المدير العامّ 1973)

 والمعّلمين، وعليهم التصّرف وفق ا لها.
صدرت فيه. شرت في نفس الشهر الذي أُ تسهيال لكم، ترّكز هذه الكّراسة األنظمة التي  نُ 

ومع ذلك، وفي أعقاب التغييرات والتعديالت التي تحدث من وقت آلخر على أنظمة المدير 
فحص فيما لو تّم إجراء تغيير منذ وال المتابعة خدم هذه الكّراسة مسؤولّية، تقع  على مستالعامّ 

تّباع التوجيهات اإعالن المنشور، من خالل تصّفحه لموقع وزارة التربية والتعليم.  يجب 
 األكثر تحديث ا حول كّل موضوع.
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 .2017 ،نيسان 4ابتداء من : مّدة اإلجراء
 .2017نيسان  4: تاريخ النشر

مالءمة للتفصيل يف البند  ،األوساط لعمريّة وبكلّ املدارس الرمسّية واملعرتف هبا غري الرمسّية، يف مجيع املستويات االتطبيق: 
   .ב-ו. א 4.2

 

 خالصة اإلجراء
من قانون استعارة الكتب  7مالءمة للتصحيح رقم  ،يهدف الربنامج إىل ختفيف عبء املدفوعات عن أولياء األمور

كافّة المدارس   ستلزم 2018-2017ابتداء من السنة الدراسّية  .2014-2013التعليمّية للسنة التدريسّية 
' ב-ו' א 4.2باالنضمام إلى البرنامج، إاّل في الحاالت الخاّصة التي ال تفي بالمعايير المفّصلة في البند الصغير 

 .أدناه
العملّية تُنّفذ من خالل السلطات احملّلّية وملكّية املدارس، ومبساعدة اإلدارة الستعارة الكتب التعليمّية. مهّمة اإلدارة تزويد 

 ارس مبساعدة لوجوستية ودعم مهيّن. تقع على عاتق املدرسة املسؤولّية الكاملة عن العملّية.املد
 يتناول هذا املنشور منهجّية العمل املطلوبة من السلطات احمللّّية واملدارس، لتطبيق عملّية االستعارة وحتديد جداول زمنّية.

 ة وجداول حمتلنة لتنفيذ الربنامج.تكاليف املاليّ تفاصيل حول ال، من خالل رسالة أو بالغ ،سنويًّا ،نشرتُ 
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 ملّخص التغييرات
 كافّة املدارس ُملزمة باالنضمام لربنامج استعارة الكتب.تكون   2018-2017ابتداء من السنة الدراسّية 

يف موضوع حقوق ذلك  ميكن اقتناء مقاالت وجتميعها يف جمايل األدب والتوراة وفًقا للمنهج التعليمّي، شرط أن ال ميسّ 
 ة فقط.الناشر وأن تكون األمور قانونّية. هذا التصريح ساري املفعول على املدارس اإلعداديّة والثانويّ 

من منشور  17-6.3 ال متنع الكتابة داخل الكتب التعليمّية أو الكرّاسات اليت مُسح بالكتابة يف داخلها حسب البند 
خل الكتب التعليمّية". كذلك ال ميكن استعمال الكتب اليت استعملت سابًقا ، "الكتابة دا(א)9/עהالتعليمات الثابتة 

 من خالل حمو ما ُكتب.، وُكتب عليها
مُينع الطلب أو السماح لتلميذ باقتناء كتاب تعليمّي أو كرّاسة ليست مدرجة ضمن كتب االستعارة هبدف إفساح اجملال له 

 بالكتابة داخلها.
وال تنجح  ،م بدعم تقدمي امليزانّية االستثنائّية للمدارس اليت تتقّيد بتعليمات منشور املدير العامّ تقوم وزارة الرتبية والتعلي

 بالتزّود يف كافّة املواّد التعليمّية املطلوبة ضمن املوارد اليت حبوزهتا.
 

 .تبديل :ةالوضعيّ 
، " برنامج استعارة الكتب (א)9/עוتة يف منشور التعليمات الثاب 18-6.3البند  :تعليمات سابقة يلغيها هذا البالغ

 ملغيّ  -التعليمّية"
 مناشير سابقة بمواضيع ذات صلة في هذا الموضوع

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

 ساري املفعول. -، "مدفوعات أولياء األمور" (א)3/סגيف منشور التعليمات الثابتة  9-3.11البند  –
 ساري املفعول. -، "مدفوعات أولياء األمور" (، (א)2/סדيف منشور التعليمات الثابتة  11-3.11البند  –

 

 الجهة المسؤولة
 يف التعّلم الوحدة للربامج املكّملة -اإلدارة الرتبويّة: اسم الوحدة

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

 Rachelshe@education.gov.il: البريد اإللكترونيّ 
 

  

mailto:Rachelshe@education.gov.il


 

 

 تعليمات ثابتة 
7 

 2017 نيسان 8/זע العاّمة، المديرة منشور 

     

 

 فهرست
 عامّ  .1
 األهداف .2
 دور وزارة الرتبية والتعليم لتطبيق الربنامج .3
 ادئ وشروط مسبقة كأساس لتفعيل الربنامجقواعد، مب .4
 مرافقة، إرشاد ومراقبة .5
 وظيفة مدير املدرسة .6
 و الشبكة املسؤولة عن املدارسأوظيفة السلطة/  .7
 مساعدة مالّية .8
 تفصيل مراحل العملّية ومواعيد تنفيذها .9

 لرسالة توضيحّية حول برنامج االستعارة مالحق: منوذج .10
 

 عامّ  .1
، ومبوجب 2000يف قسم من املدارس مبوجب قانون استعارة الكتب التعليمّية يفّعل مشروع استعارة الكتب 

 7، مّتت املصادقة على إصالح 2015. قُبيل العام الدراسّي 2010 -اإلصالحات الستعارة الكتب التعليمّية 
العام الدراسّي  ابتداء منلقانون إعارة كتب التعليم ومبوجبه جترى تغيريات يف برنامج استعارة الكتب التعليمّية. 

 . ستلزم كافّة المدارس في البرنامج ولن يكون اختياريًّا 2017-2018

 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.

 ئل لتمويل المشروع:وسا
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
  الدعم للمدارس املنضّمة للمرّة األوىل إىل الربنامج، وفًقا ملؤّشر التنمية املدرسّي.تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتوفري .3

ها ال ولكنّ  ،د بتعليمات املنشورتقّدم وزارة الرتبية والتعليم الدعم، حتت إطار امليزانّية االستثنائّية، للمدارس اليت تتقيّ 
 من املوارد املتاحة هلا.تنجح بالتزّود بكافّة املواّد التعليمّية املطلوبة من ض
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جيب على املدارس متابعة كّل التجديدات من خالل التعليمات اليت تنشر يف منشور املدير العاّم سنويًّا بكّل ما 
وبالتوجيهات  ،ة تقدمي التقاريرات وكيفيّ يتعّلق بالتكاليف املساعدة، مواعيد تقدمي الطلبات للحصول على امليزانيّ 

 عارة.اخلاّصة بربنامج االست

 
 أهداف .2

وفًقا للقرار رقم ]ختفيف عبء املدفوعات عن أولياء األمور من خالل ختفيض النفقات على الكتب التعليمّية  -
 [8.1.2012إسرائيل من تاريخ،  4088

 إعطاء فرص متساوية جلميع التالميذ للتزّود ب "سّلة الكتب" بشكل كاف   -
 اب، وتعزيز مسؤوليّتهم الشخصّية أثناء امتالكهتثقيف التالميذ يف جمال التعامل باحرتام مع الكت -
حتسني الرقابة حول تعبئة توجيهات وزارة الرتبية والتعليم مبوضوع الكتب التعليمّية )مثاًل: التشديد على  -

 استعمال الكتب التعليمّية املصاَدق عليها من قبل وزارة الرتبية والتعليم، وتعليمات بامتالك الكتب اّليت سيتمّ 
 مها فقط(استخدا

 احملافظة على جودة البيئة. -

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

 إعطاء ميزانيّات لتفعيل الربنامج وفًقا ملؤشر التنمية يف املدرسة، موعد االنضمام للربنامج وللطلبات االستثنائّية. . أ
 تفصيل املوجود يف هذا املنشور.حتديد اخلطوات لتفعيل الربنامج من خالل ال . ب
هتدف إىل توسيع املشروع ودعم املدارس املفّعلة له، من خالل تزويدها مبيزانّية لتفعيل  (קורא קולنشر دعوة ) . ت

الربنامج. حُتوَّل اإلعانة من خالل السلطات احمللّّية والشبكات التعليمّية املسؤولة عن تفعيل املدارس لكافّة 
 .املدارس التابعة هلم

متابعة العملّية بشكل كامل، من خالل األلوية واملفّتشني العاّمني واملسؤول عن إعارة الكتب التعليمّية يف اإلدارة  . ث
 الرتبويّة.

تقوم إدارة إعارة الكتب التعليمّية بإعطاء اإلعانة املهنّية. تزّود اإلعانة من خالل فّعاليّات مثل إرشاد أّويّل، تفعيل  . ج
هاتفّي وإنرتنيّت، توفري معلومات مالّية ملدارس السلطات احمللّية والشبكات املسؤولة عن  مركز خدمة لتقدمي ردّ 

تفعيله، إرشاد حول استعمال الربنامج لطلب الكتب، توجيهات يف العمل مقابل مزّودي الكتب، توجيهات 
احمللّّية والشبكات املسؤولة عن حول التنظيم املدرسّي قُبيل افتتاح العام الدراسّي وتوزيع الكتب، مرافقة السلطات 

تفعيله يف عملّية طلب امليزانّية من وزارة الرتبية والتعليم واحلصول عليها، وتقدمي تقارير التنفيذ، ومراقبة عمليّة 
 االقتناء حّّت هنايتها.
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 قواعد، مبادئ وشروط مسبقة لتفعيل البرنامج .4
 حمللّّية/ الشبكات املسؤولة عن املدارستفعيل الربنامج هو مسؤولّية املدرسة و/أو السلطات ا 4.1

 :الثاين عشر وخاضع للشروط التالية-الربنامج خمّصص لكافّة الصفوف من األّول 4.2
 املدرسة قائمة منذ سنة على األقلّ  . أ

املدرسة اليت حتتوي ) مدرسة ابتدائّية تشتمل على مخس طبقات على األقّل من األّول حّّت اخلامس . ب
ة باالنضمام للربنامج، جيب أن حتصل على مصادقة من قبل عنيّ من مخسة صفوف وم على أقلّ 

 (املسؤول عن برنامج إعارة الكتب

جُتىب رسوم االستعارة ضمن إطار "املدفوعات االختياريّة" املوجودة اليوم، ومبا يتالءم مع اإلجراءات اّليت مّت  4.3
، 9-3.11، البند (א)3/סגالثابتة  حتديدها جلباية املدفوعات االختياريّة املوجودة يف منشور التعليمات

والبنود اليت ( א) 3/סגيف منشور التعليمات الثابتة  9-3.11"مدفوعات األهل". تصحيح للبند 
من منشور    11-3.11البند ( א)4/סדالثابتة  من منشور التعليمات 12-3.11 - جتّدده: البند

 (. א)6/סג يف منشور التعليمات الثابتة  10-3.11البند  ،(א)2/סדבالتعليمات الثابتة 

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

 .لالستحقاق أو الطلبات االستثنائّية

الشرط األساسّي لالنضمام للربنامج، وتشكيل قاعدة لتفعيله، هو أن يرتك التالميذ كتبهم اليت اقتنوها من  4.5
ميزانّيتهم اخلاّصة يف املدرسة، عند هناية العام الدراسّي، وحافظوا عليها خالل استعماهلا، وهذه متّثل السنة 

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

مسؤولة عن  بشكل عاّم املدرسة .ية كّل سنةيقوم التالميذ بإعادة الكتب املستعارة  للمدرسة عند هنا 4.6
هبذه الصورة كافّة ة أن تلقي على عاتق األهل الذين أرجعوا الكتب وخمّول ،املمزقة وضع الكتب عديلت

أو يرجعه  ،، التلميذ اّلذي ال يعيد الكتابالسنة الثانية لتفعيل الربنامجوذلك من  إصالح الضرر.تكاليف 
أو أن يدفع مثنه لصندوق  للمدرسة كتاب آخر  شراءسيطالب بمرة أخرى  بشكل غري الئق لالستعمال

  .املدرسة

بعد جتديد الكتب واحلصول على الكتب الناقصة أو اجلديدة، جتهَّز "سّلة الكتب" لكّل تلميذ مشرتك يف   4.7
ق عليها من قبل وزارة الرتبية والتعليم واحملّددة لكّل صّف من قبل برنامج االستعارة، ووفًقا للكتب املصادَ 

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/sd2ak3_11_11.htm
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يف موقع قسم الكتب التعليمّية، على اجمللس الرتبوّي للمدرسة. الئحة الكتب املصاَدق عليها منشورة 
 العنوان التايل: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedag
ogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/. 

تقوم املدرسة يف هناية العام الدراسّي باإلعالن عن التواريخ احملّددة جمليء التالميذ أو أولياء األمور  4.8 4.8
الستالم سّلة الكتب. من املفّضل أن تتّم عملّية توزيع الكتب يف بداية العطلة الصيفّية أو هنايتها، أو يف 

حّّت يبدأ العام الدراسّي بالشكل األفضل ومن احلّصة أّي موعد يالئم املدرسة بالتنسيق مع أولياء األمور، 
 األوىل للسنة الدراسّية.

من املفّضل تزويد كّل تلميذ ببطاقة استعارة حتتوي على تفاصيله، أمساء الكتب املستعارة وحالتها، وتاريخ  4.9
 ونظيف.استعارهتا وإرجاعها، وأن يوّقع التلميذ على التزام باحملافظة عليها وإعادهتا بشكل حسن 

حيّق للمدارس اّليت تُفّعل الربنامج منذ مخس سنوات التوّجه بطلب لوزارة الرتبية والتعليم، من خالل السلطة  4.10
يّة لتجديد جمّمع الكتب التعليمّية. تُعطى املساعدة، احملّلّية/الشبكة املسؤولة، للحصول على مساعدة مادّ 

د امليزانّيات للسلطات احملّلّية اليت تُعلن يف املنشور املوّجه ى من امليزانّية، بااللتزام مبعايري تزويإذا تبقّ 
للسلطات احمللّّية والشبكات التعليمّية املسؤولة، وذلك لالنضمام للربنامج مبا يتالءم مع التفصيل يف البند 

(: "يقوم املسؤول باخّتاذ القرار حسب نوع 2010-2009إلصالحات إعارة الكتب التعليمّية ) (ب)5
سة، موقعها يف مؤّشرات التعزيز، عدد التالميذ يف املدرسة، عدد سنوات االنضمام للمشروع، وعدد املدر 

تستحّق احلصول على  3الكتب املخزونة، أّي املدارس من بني املدارس املستوفية للشروط وفًقا لإلصالح 
ة الذي ُيصاَدق عليه للمدرسة مبلغ مساعدة إضايّف يف السنة التدريسّية اّليت قّدم هلا الطلب. مبلغ املساعد

يشّكل ثلث مبلغ املساعدة الذي كانت ستحصل عليه املدرسة فيما لو كانت ملتحقًة بالربنامج كأّول 
 مرّة".

اذ ة تعترب مساوية للكتب املطبوعة وفًقا لقانون االستعارة. املدرسة خمّولة باختّ ة امتالك الكتب الرقميّ عمليّ   4.11
ة اليت سيصادق عليها لتفعيل الربنامج. يف هذه األيّام تقوم ة ضمن إطار امليزانيّ القرار يف امتالك كتب رقميّ 

ة  ات للمدارس اليت تستخدم يف التدريس كتًبا رقميّ وزارة الرتبية والتعليم بصياغة معايري حول تقدمي امليزانيّ 
، املدارس 2018-2017ات يف العام الدراسّي كبديل للكتب الورقّية. يبدأ العمل بتقدمي هذه امليزانيّ 

 ات وفًقا للمعايري اليت ستنشر يف موقع الوزارة.ة لتقدمي طلبات للحصول على امليزانيّ مدعوّ 

ة اليت تعطى لإلعانة من خالل امليزانيّ  تعارة الكتب. ميكن تعويض املرّكزمن املفّضل اختيار مرّكز لربنامج اس 4.12
 اللوجستية أو من مدخوالت الربنامج )مدفوعات األهل(.

 

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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 مرافقة، إرشاد ومراقبة .5
ممثّلو اإلدارة ووزارة الرتبية والتعليم سيتجّندون خلدمة املدارس والسلطات احمللّّية، يف كّل ما يتعّلق باإلرشاد  5.1

 .وتوضيح تنظيم إجراء برنامج إعارة الكتب

 نرتنيتّ لكتب اإليقوم ممثّلو اإلدارة بإرشاد املدارس املعنّية حول كيفّية استعمال الربنامج اخلاّص بطلب ا 5.2
-03الذي يستعمل لتقدمي الطلبات للميزانّية وتقدمي التقارير. ميكن التوّجه إىل اإلدارة عرب هاتف رقم 

 .sfarim@system-labs.co.il، أو من خالل الربيد اإللكرتويّن التايل: 5652424

 وظيفة مدير المدرسة .6
ه املعّلمني يف اختيار الكتب، ويراقب عملّية إرسال قوائم الكتب يف الوقت احملّدد )انظر البند الصغري يوجّ  6.1

9). 

حيّدد مواعيد اللقاءات مع جلان أولياء األمور و/ أو كافّة أولياء األمور، لفحص مدى استحقاقهم  6.2
وزّع منشورًا يشرح من خالله شروط لالنضمام للمشروع؛ يشرح ألولياء األمور عن العملّية وإجيابيّاهتا؛ ي

االنضمام للمشروع وواجبات أولياء األمور ضمن إطار املشروع، التكاليف امللقاة على عاتقهم )انظر 
 امللحق  أدناه(؛ جييب املبلغ من أولياء األمور لربنامج استعارة الكتب.

 .ة التوّصل لهار أولياء األمور، وعمليّ يقّدم تقريرًا للمفّتش العاّم للمدرسة وإلدارة استعارة الكتب حول قر  6.3

 ،نرتنيتّ ة يف اجلهاز اإلللربنامج، من خالل تقدمي طلب امليزانيّ  مسؤول عن إدارة اجلانب املايلّ  6.4 6.4
 ة املتجّددة اليت تنشر من وقت آلخر يف تعليمات منشور املدير العاّم.ووفًقا للجداول الزمنيّ 

ملديريّة إدارة استعارة الكتب على العنوان التايل:  نرتنتّ رب اإلشروع استعارة الكتب يكون عالتسّجل مل 6.5
http://minhelet.hashala.co.il/login.aspx. 

عن املدرسة، يتواصل مع اجلهة اّليت حتّول إليها امليزانيّات؛ السلطة احمللّّية أو الشبكات التعليمّية املسؤولة  6.6
ويرسل تقريرًا/ وثيقة، كما هو مطلوب، للحصول على امليزانّية )مثل عدد التالميذ املشاركني يف املشروع، 
تكاليف اقتناء الكتب واللوجستّية(، كّل ذلك خيضع للجداول الزمنّية املتجّددة يف تعليمات منشور املدير 

 العاّم.

 .9يف البند  يقوم باقتناء الكتب للتالميذ كما هو مفّصل 6.7

يف احلاالت اخلاّصة عندما تكون املوارد غري كافية لتغطية تفعيل الربنامج )مثل برنامج تعليمّي خاّص   6.8
تفّعله املدرسة، فجوات بني عدد التالميذ يف طبقات معيّنة مقارنة مع عدد التالميذ يف الطبقات اليت 

مها وغري ذلك(، يتوّجه املدير للواء بطلب مع تعليل تليها، كتب جديدة تُلزم وزارة الرتبية والتعليم باستخدا
السلطة  واضح للحصول على زيادة استثنائّية يف امليزانّية، بعد املصادقة عليها يقوم املدير بتحويلها إىل

mailto:sfarim@system-labs.co.il
http://minhelet.hashala.co.il/login.aspx
http://minhelet.hashala.co.il/login.aspx
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كّل ذلك وفًقا للجداول ّكد من حتويل السلطة احمللّّية الطلب إىل اللجنة االستثنائّية.  أاحملّلّية، مّث عليه الت
 ة املتجّددة يف منشور التبليغات سنويًّا.لزمنيّ ا

يقوم املدير مبتابعة األموال اّليت مّتت جبايتها ملشروع االستعارة من خالل احلساب املصريّف اخلاّص، كما   6.9
، "إجراء اجلباية واألموال يف (א)4/סהمن منشور التعليمات الثابتة  50-3.7هو مفّصل يف البند 

 ".2004-2003(، 26قانون التعليم اإللزامّي )إصالح رقم املؤّسسة التعليمّية: 

يشرف على العملّية كّلها، وبشكل عاّم على اقتناء الكتب وتوزيع جمموعات التالميذ، ويتأّكد من العمل  6.10
 الصحيح، ويتوّجه عند احلاجة إىل اجلهات املسؤولة يف وزارة الرتبية والتعليم.

 لسنة هبدف جتميعها واستعماهلا مرّة أخرى يف السنة التالية.يتأّكد من احملافظة على الكتب خالل ا 6.11

حّّت حيصل املرّكز على  .إذ يقوم بتفعيل وإدارة الربنامج من املفّضل اختيار مرّكز لربنامج استعارة الكتب، 6.12
يام الق حتويلها إليه. على املديرحول التكلفة وكيفّية  هدرسة أن يتّفق مسبًقا معمقابل لعمله فعلى مدير امل

 باالتّفاق مع اجلهة املسؤولة عن املشّغل. بذلك

 

 ّية/ الشبكة المسؤولةوظيفة السلطة المحلّ  .7
ة وفًقا ات اإلضافيّ وتقدمي طلبات مفّصلة حول امليزانيّ  ،ة للمدارس املشاركة يف املشروعلطلب ميزانيّ  دعوةلا 7.1

ء املدارس اليت تسّجلت للمشروع عرب مة بأمساة قائيّ للحاجة. مديريّة استعارة الكتب تصدر للسلطات احمللّ 
 .ويف التاريخ احملّدد نرتنتّ اإل

 ات للمؤّسسات بعد احلصول عليها ووفًقا للمبالغ اليت مّتت املصادقة عليها لكّل مدرسة.حتّول امليزانيّ  7.2
 تقدمي تقرير التنفيذ بعد انتهاء العمل 7.3
حبوزهتا،  يتة للمؤّسسات التنفيذ فّعاليّات إضافيّ ة/ الشبكة املسؤولة عن املشروع يّ تستطيع السلطة احمللّ  7.4

 .مرّكز للكتب التعليمّية، جباية مدفوعات األهل، تشغيل مرّكزي الربنامج يف املدرسة واخل توظيف
 ةإعانة ماليّ  .8

سنة األوىل النضمام املدرسة ملشروع االستعارة تقّدم وزارة الرتبية والتعليم إعانة للمدرسة وفًقا ملؤّشرات يف ال 8.1
. تُعطى هذه اإلعانة لتوفري 2010-2009التعزيز اّليت حّددت يف إصالحات إعارة الكتب التعليمّية، 

 ت فيه املدرسة للربنامج.ذي انضمّ جمّمع مليء وشامل من الكتب التعليمّية ومواّد التعّلم يف العام الّ 
امليزانّية اّليت حتصل عليها املدرسة من وزارة الرتبية والتعليم يف السنة األوىل من انضمامها للربنامج هي لعّدة  8.2

واستعماهلا حلاجة استعارة  سنوات. لذلك من املفّضل عدم استخدامها مرّة واحدة وإدارهتا بصورة حكيمة
 هات الوزارة.الكتب فقط وفًقا لتوجي
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لوزارة الرتبية والتعليم.  منشور املدير العامّ مبلغ اإلعانة قابل للتغرّي من سنة ألخرى. يتّم نشر التغيريات يف  8.3
 جيب فحص قيمة اإلعانة املالّية يف كّل سنة.

وذلك هبدف  ،وفًقا للتقّدم الدراسّي يف الصفوف ،من املفّضل اقتناء الكتب بشكل تدرجيّي خالل السنة 8.4
االقتناء يف  الرغبة يفاستعماهلا. ميكن التصريح من خالل تقرير التنفيذ عن  ن اقتناء كتب لن يتمّ عاالمتناع 

 املستقبل هبدف احلصول على ميزانّية.
باإلضافة إىل ذلك حتصل املدرسة، من خالل السلطة احمللّّية أو الشبكة التعليمّية املسؤولة، على إعانة  8.5

ة بشكل إلعانات املاليّ اتقّدم   املدرسة وفرتة تفعيل الربنامج.تّية واإلداريّة وفًقا لكربمالّية لألنشطة اللوجس
  .حتديث املبالغ يف املنشور العامّ  ويتمّ  ،تدرجيّي خالل أربع سنوات

ي من قّ تقليل املبلغ املتب يتمّ ، ةمبلغ من امليزانيّ  وتبّقىة ومدفوعات األهل يف حالة احلصول على امليزانيّ  8.6
 ة اللوجستية اليت خّصصت للمدرسة.يزانيّ امل

ورد أعاله، يف احلاالت اليت ال تكفي فيها املوارد لتغطية تكاليف اقتناء الكتب، وبشرط أن تكون كما  8.7
تستطيع املدرسة أن تتوّجه من  -لة يف منشور املدير العامّ املدرسة قد تقّيدت بالقواعد واإلرشادات املفصّ 

 لجنة االستثنائّية للحصول على ميزانية استثنائّية للربنامج.خالل اللواء بطلب مفّصل ل
املدرسة اليت تلغي اشرتاكها يف املشروع، دون احلصول على مصادقة وزارة الرتبية والتعليم، ستطالب   8.8

 بإعادة ميزانّية الدعم اليت حّولتها هلا الوزارة.
، وحيصلون باملقابل على سّلة لربنامج االستعارة كما ورد أعاله، يدفع أولياء أمور التالميذ املشرتكني مبلًغا 8.9

الكتب ومواّد التعّلم املصادق عليها فقط من قبل وزارة الرتبية والتعليم، ويشمل ذلك كراريس العمل 
يف منشور التعليمات الثابتة  17-6.3وفًقا للتوجيهات املنشورة يف البند املسموح استخدامها، 

يف احلاالت اليت جتّهز فيها املدرسة جمموعة من األعمال  ".تعليمّية، "الكتابة يف الكتب ال (א)9/עה
 العملّية قانونّية. املدرسة التأّكد أنّه مل يتّم املساس حبقوق املنتجني وأنّ  فعلى مدير بشكل مستقلّ 

تعليم يف قيمة املبلغ ضمن إطار مدفوعات أولياء األمور قابل للتغرّي سنويًّا، وفًقا لقرارات جلنة الرتبية وال 8.10
 الكنيست.

للسلطات أو الشبكات املسؤولة عن الربنامج أن تقوم بتقسيم  امليزانّية معّدة فقط لتفعيل الربنامج. ال حيقّ  8.11
ة. تستطيع السلطة/ الشبكة املسؤولة املشاركة يف تفعيل الربنامج يف املدارس اليت حبوزهتا، بالتوّجه إىل امليزانيّ 

ليمّية وتقدمي طلب للحصول على جزء ِمَن امليزانّية اخلاّصة باإلعانة املسؤول عن استعارة الكتب التع
 ة املخّصصة للمؤّسسات.اللوجستيّ 
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 ةشرح لمراحل العمليّ  .9
 ،املسؤولة عن املدرسة، ويف املدارس ةتبدأ العملّية يف الوقت نفسه يف السلطات احمللّّية/ الشبكات التعليميّ  9.1

 املشرتك. من خالل التنسيق والتحديث
تقوم املدرسة بتبليغ الطاقم التعليمّي وأولياء األمور الحًقا بانضمام املدرسة لربنامج االستعارة وكّل ما يتعّلق  9.2

 بسريورته. جيب أن تُوّضح ألولياء األمور مسؤولّية أبنائهم يف احملافظة على الكتب.
 نامج.حتصل املدرسة على مبلغ من أولياء األمور املنضّمني للرب   9.3
تقوم املدرسة بتجميع الكتب املستعملة من التالميذ، من املفّضل تغليف الكتب املعّدة لالستعمال مرّة  9.4

 أخرى للمحافظة عليها.
بعد اخّتاذ القرار حول الكتب التعليمّية اليت سيتعّلم هبا التالميذ، تقوم املدرسة بإحضار الكتب من الئحة  9.5

يف موقع وزارة الرتبية والتعليم. من املفّضل أن ُتطلب الكتب بشكل الكتب املصاَدق عليها، واملوجودة 
حموَسب بواسطة نظام وزارة الرتبية والتعليم احملوَسب الستعارة الكتب املوجود يف املوقع. جيب كتابة الرقم 

الكتب  ة اقتناءذ املدرسة عمليّ وكّمّية الكتب املطلوبة. تُنفّ ( קטלוגי מספרالبيايّن اخلاّص لكّل كتاب )
 مبوجب القانون.

كرّاسات عمل ويف األغلب الكرّاسات اليت ُيسمح حتتوي سّلة الكتب اخلاّصة بالتلميذ على كتب للقراءة،   9.6
ة من بالكتابة بداخلها ومستلزمات أخرى. يف املدارس فوق االبتدائّية ستحتوي السّلة على جمموعة أصليّ 

 للمنهج ووفًقا لقانون احملافظة على حقوق النشر.الكتب يف جمال األدب والرتبية الدينّية وفًقا 
حتصل املدرسة على الكتب اّليت طلبتها من مزّود الكتب، تقوم بفحصها، ويف وقت الحق تتأّكد من  9.7

 جاهزيّة جمموعات الكتب وتوزيعها على التالميذ.
ليت حتصل عليها كّل مدرسة. يتّم قامت وزارة الرتبية والتعليم بإعالم اجملالس احملّلّية واملدارس بقيمة اإلعانة ا 9.8

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

 ووفًقا للميزانيات املخّصصة لذلك. קורא קולات بعد نشر   خالل جلنة امليزاني
السلطة احمللّّية اّليت تقّرر إدارة مشروع استعارة الكتب التدريسّية مبستًوى حمّلّي، أو الشبكة التعليمّية اّليت  9.9

ا، مدارس تابعة للمرحلة الثانويّة وتقّرر أن تدير هذا املشروع ضمن مؤّسساهت 10تضّم ضمن مسؤولّيتها 
عليها التوّجه بطلب انضمام للمسؤولة عن برنامج استعارة الكتب التدريسّية، وكذلك لتلّقي اإلرشاد 

 خالل عملّية االنضمام للربنامج.
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 ة لتنفيذ برنامج االستعارةجداول زمنيّ  .10
 التنفيذ حّتى تاريخ المشاركون وصف السيرورة المرحلة

 بالعملّية إلبالغهم لرتبويّ ا والطاقم املعّلمني بني اجتماع عقد 1
 عليها املصادق التعليمّية الكتب الختيار وتوجيههم

 الدراسّية السنة بداية من املدير واملعّلمون
 الفصح عطلة قبل حّّت 

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

املدير وجلنة 
 أولياء األمور

 

  مدير املدرسة  واجيابّياته املشروع مبادئ تشرح لألهل رسالة رسالإ 3

املدير والطاقم  التعليمّية الكتب قائمة اختيار 4
 الرتبويّ 

 الكتب قائمة نشر عند
 عليها املصادق التدريسّية

 القادمة للسنة
 مدفوعات ملنشور وفًقا التالميذ أمور أولياء مدفوعات استيعاب 5

  األمور أولياء
 فورًا الفصح عطلة بعد املدرسة

 انتهاء قبل شهر ولغاية
 احلالّية السنة

 التالميذ وعدد املشروع تفعيل حول نرتنتّ عرب اإل تقارير تقدمي 6
 املشاركني

 يف احملّدث خللتاري وفًقا املدرسة
 سنة كلّ  من عامّ ال املنشور

 إرجاع منوذج وتعبئة التالميذ من املستعَملة الكتب جتميع 7
 الكتب

 للسنة األخري األسبوع يف املدرسة
 الدراسّية

يف األسبوع األّول من  املدرسة تصنيف الكتب املستعملة وطلب كتب جديدة من املزّود 8
 العطلة الصيفّية

حّّت منتصف العطلة  املدرسة فحصهاو  املزّود من الكتب على املدرسة حصول 9
 الصيفّية
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 امليزانّية على احلصول من للتأّكد احمللّّية السلطة مع التواصل 10
 للمدرسة عليها املصادق

املدرسة، 
 السلطة احمللّّية

 آب شهر من ابتداءً 
 املرحلة هناية وحّّت 

 آب -متّوز املدرسة جتهيز جمموعات الكتب وتوزيعها 12

 قبل بداية السنة الدراسّية  املدرسة تب على التالميذتوزيع الك 13

 يف احملّدث خللتاري وفًقا املدرسة نرتنتّ اإل بواسطة التنفيذ تقرير تقدمي 14
 الرسالة

 يف احملّدث خللتاري وفًقا ةيّ السلطة احمللّ  ّيةاحمللّ  السلطة التنفيذ تقرير تقدمي 15
 الرسالة

 من االستثنائّية للجنة ّصلةمف طلبات حتويل للحاجة، وفًقا 16
 نرتنتّ اإل خالل

 يف احملّدث خللتاري وفًقا املدرسة
 الرسالة
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 نموذج رسالة شرح ألولياء األمور حول برنامج االستعارة: ملحق التغذية والوجبات في الروضات .11
 اء، حتّية وبعد،أولياء األمور األعزّ 

 للسنة الدراسّية برنامج استعارة الكتباملوضوع: 
من املعروف أّن اقتناء الكتب التعليمّية يكّلُف العائلة نفقات كبرية. وعليه، ارتأينا أن نقرتح عليكم االنضمام إىل مشروع إعارة 

ل بدياًل لعملّية ّية املشروع يف كونه يشكّ الكتب التعليمّية، اّلذي سيفّعل يف مدرستنا وفًقا لتوجيهات وزارة الرتبية والتعليم. تكمن أمهّ 
 إذ ستتّم استعارة الكتب من املدرسة وإعادهتا يف هناية السنة. -اقتناء الكتب التقليديّة الشخصّية

اهلدف من املشروع هو التسهيل عليكم يف عملّية اقتناء الكتب التعليمّية. ومتكني التالميذ من امتالك كتب تعليمّية، وكرّاسات 
 وبتكلفة أقل. ةة جّيدبوضعيّ 

 هناك فوائد مهّمة للمشروع:
 االلتزام باخلطّة التعليمّية 
 املساواة بني التالميذ 
 ة حنو املمتلكات والبيئةاملسؤوليّ  عزيزت 
  يذاء البيئةإالتقليل من 
  ّاجلماهرييّ  -التكاتف االجتماعي. 

من   19-6.3البند صيل موجود يفوالتف 2001-2000سس وفًقا لقانون استعارة الكتب التعليمّية، السنة الدراسّية أالربنامج مم
تستثمر وزارة الرتبية والتعليم كاّفة املوارد من أجل تطوير . "برنامج استعارة الكتب"( א)8/עז العاّمةمنشور التعليمات الثابتة 

 ات.الربنامج وتذويته يف املدارس، اإلرشاد ومرافقة امليزانيّ 
 شروط االنضمام للربنامج:

 ة بشكل جّيدلمدرسة للسنة الدراسّية احلاليّ رسال الكتب التعليمّية لإ 
  ..... الثانية  -شاقل لتالميذ الصفوف العاشرة.... التاسعة، و  -شاقل لتالميذ الصفوف األوىلدفع تكلفة الربنامج مببلغ

 عشرة
  ّة جّيدة.إرجاع الكتب التعليمّية يف هناية العام الدراسّي بوضعي 

 الدخول إىل موقع استعارة الكتب يف وزارة الرتبية والتعليم على العنوان التايل: للحصول على املزيد من التفاصيل ميكن 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol. 

وعّدة األدوات، وال يشتمل على قاموس،  ها وفًقا ملنشور املدير العامّ ابة بداخلحتتوي سّلة الكتب على كراريس عمل ميكن الكت
 أطلس وكتب دينّية.

 تاريخ ____________.يف تبدأ يف تاريخ ________ وتنتهي  جباية تكلفة االستعارة
 ة تُرسل الحًقا.لن تكون إمكانّية للتسجيل بعد التاريخ املذكور أعاله. تفاصيل إضافيّ 

 باحرتام
 ملدرسةمدير/ة ا

  ّإرفاق قائمة الكتب وأسعارها مع هذه الرسالة. يتم 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol
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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.دة قطريّة للّ مرش -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

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

 

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

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