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 2021 יוני      

 הורים יקרים שלום רב, 

שנה"ל תשפ"ב   -חטיבת עלומים  -השאלת ספרי לימוד יקטפרו  

 

אנו מברכים את משפחות התלמידים הנוטלים חלק בתוכנית  

השאלת הספרים ומזמינים משפחות נוספות להצטרף לתכנית לשנת  

ב.הלימודים הבאה, תשפ"   

 

לימוד מהווה תמיד הוצאה גדולה עבור כל  הכידוע, רכישת ספרי  

במקום הרכישה המסורתית האישית של  כי משפחה. משמעות התכנית היא 

ספרי הלימוד בחנויות, יתבצע הליך השאלת הספרים והחזרתם בסוף  

התכנית נועדה להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד ולהגביר  השנה. 

. לשמירה על הספרים שהם מקבלים בהשאלהבקרב תלמידים מודעות    

 

חשוב להדגיש כי ספרי הלימוד שבידי התלמידים הם התשתית של  

.פרויקט ההשאלה, ולכן הצלחתו מותנית בשמירה על הספרים שברשותם   

 

תלמיד שהשתתף בפרויקט בשנה"ל תשפ"א, מחויב להחזיר את  

לשימוש  הספרים שקיבל מבית הספר במצב ראוי, כשהם נקיים ושלמים 

חוזר. תלמיד שיגיש בסוף השנה ספרים שאינם עומדים בתנאים הללו,  

. ספר חדש רכישתיחויב בתשלום או ב  

 

מצטרפים חדשים המבקשים להשתתף בפרויקט בשנה"ל תשפ"ב  

ישאירו בתום שנה"ל הזו את ספרי הלימוד בהם השתמשו במהלך השנה  

. האחרונה בבית הספר  

 

תלמידי כיתות ו' העולים לחטיבה  מתבקשים להשאיר את ספרי  

הלימוד שברשותם בבית הספר היסודי ויקבלו אישור לזכאותם לקבלת  

 השאלת ספרי לימוד בחטיבת הביניים. 
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תלמידי כיתות ט'  ישאירו את ספרי הלימוד בחטיבה ויקבלו אישור  

 לתיכון המאשר את זכאותם להשאלת ספרי לימוד בתיכון. 

 

שח.    280תשלום אגרת השאלה בסך   

התשלומים בכרטיס   ח במערכת  " ש 280הנכם מתבקשים לשלם  

. 202114.6.אשראי החל בתאריך    

 

)הקישור יופיע גם באתר    :קישור למערכת התשלומיםהלהלן 

 ביה"ס( 

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSit

eId 

 

 קוד מוסד-   44435601

 

 לתשומת ליבכם: ניתן יהיה להצטרף לפרויקט  עד תאריך 1.7.21

 

 להלן מועדי החזרת ספרים:

21.6.2013: טתלמידי כיתה   

2021.6.14תלמידי כיתה ח:     

2021.6.15:  זתלמידי כיתה   

 

יק תקבלו  עד מדו נשתדל לחלק את הספרים בתחילת החופש, מו

. בהמשך דרך הווצאפ הכיתתי  

 

, בברכה  

 דליה פרץ, רכזת השאלת ספרים            קרן סנדק, מנהלת ביה"ס 
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