
 להשאלת ספרי לימודהפרויקט 
 בתש"פ ז' לתלמידים העולים לכיתה 

 
 הורים יקרים שלום רב,

 
 התש"פשנת הלימודים  -הנדון: תכנית השאלת ספרי לימוד בבית הספר

 
רכישת ספרי הלימוד מהווה הוצאה גדולה ומשמעותית עבור כל משפחה. אנו 

ספרנו על פי מציעים לכם להשתלב בפרויקט השאלת ספרי הלימוד שיופעל בבית 
 הנחיות משרד החינוך.

משמעות הפרויקט היא כי במקום הרכישה המסורתית האישית של ספרי הלימוד 
ספרית -יתבצע הליך של השאלת הספרים במסגרת הבית -על ידי כל משפחה

 והחזרתם בסוף השנה.
הפרויקט נועד להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד ולאפשר לכל תלמיד 

 לא ועדכני של ספרים וחוברות לימוד תקינים בעלות מינימלית.להצטייד בסל מ
 

 לפרויקט יתרונות משמעותיים נוספים:

 .יציבות בתכנית הלימודים 
 .הקטנת הפגיעה בסביבה 

 .שוויון בין התלמידים 
 .פיתוח תחושת אחריות לרכוש ולסביבה 
  קהילתי.–גיבוש חברתי 

 
, ועיקריה מפורטים 2000-אהתכנית מבוססת על חוק השאלת ספרי לימוד, תשס"

. המשרד משקיע משאבים רבים בקידום התכנית ובהטמעתה 8בחוזר מנכ"ל עו/
 בבתי הספר, בהדרכה, בלווי ובתקצוב.

 
 תנאי הצטרפות לתכנית:

 .מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית לבית הספר במצב תקין 

  280תשלום אגרת השאלה שנתית בסך. 
  ן יבסוף כל שנת לימודים לבית הפר, כשהם במצב תקהחזרת ספרי הלימוד

 ושמיש.
של משרד החינוך  באתר ההשאלה של ספרי לימודפרטים נוספים אפשר למצוא 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzolבכתובת  
 www.realitdorot.orgובאתר ביה"ס : 

 הנכם מתבקשים להתעדכן באתר ביה"ס לגבי איסוף ספרים.
 

סל הספרים כולל ערכות אביזרים וחוברות עבודה שבהן מותרת הכתיבה בהתאם 
 .אולם הוא אינו כולל מילון, אטלס וספר תנ"ך להנחיות בחוזר מנכ"ל,

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol
http://www.realitdorot.org/


 
 16.6.19ותסתיים בתאריך  2.6.19גביית אגרת ההשאלה תחל בתאריך 

 
 לתשומת לבכם, לא תתאפשר הרשמה לאחר התאריך הנ"ל.

 
באמצעות הטופס המצ"ב הורה שמסכים להשתתף בפרויקט יצהיר על הסכמתו 

לפקודת הגימנסיה הריאלית, או תשלום באמצעות ויצרף המחאה  לא דחויה 
 .9660875,9659090לפון: טאשראי בכרטיס 

 
 

למחנכת  הורה שאינו מעוניין יצהיר על התנגדותו באמצעות הטופס המצ"ב ויעבירו
 הורה שלא יעביר את הספח ירשם כלא מעוניין. 16.6.19הכיתה עד לתאריך 

 
 לא ניתן לשלוח רק הבעת הסכמה, חובה לצרף המחאה או ביצוע תשלום.

 
 אריך המצוין.לא תתאפשר הרשמה לאחר הת

 
 

 בברכה,                                                                                                      
 

 חבצלת לוטן                                                                                                   
 מנהלת חטיבת הביניים                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------   
 פרויקט השאלת ספרים

 
 _____________ אנו הורי התלמיד/ה ______________ כתה _

 
 ₪. 280מאשרים השתתפותנו בפרויקט ומצרפים המחאה בסך 

 
 חתימת ההורים: ______________ 

 
--------------------------------------------------------------------------------   

 
 פרויקט השאלת ספרים

 
 אנו הורי התלמיד/ה ______________ כתה ______________ 

 
 .איננו מעוניינים לקחת חלק בפרויקט השאלת ספרים

 
 חתימת ההורים: ______________

 
 
 
 


