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 ד, פרויקט השאלת ספרי לימוההיערכות לשנה"ל תשע" – פגישהסיכום 

 /27/3/202התקיים בתאריך 

 

עו"ד גדעון פישר, שמעון יום טוב )ארגון , )משרה"ח(רחל שכטרחיים הלפרין, : משתתפים

 ההורים הארצי(, שחר בר חן, תמר גולן צדוק )מינהלת השאלת ספרים(

 

 נושאים שעלו לדיון:

 

 מודל רשותי בתמיכת משרה"ח לאור הצלחת המודל בערים חולון וחיפה.  בקשה לקדם

של בתי הוסכם שיותר לרשות, במסגרת הקול קורא, לקבל את תקציב הסיוע הלוגיסטי 

לרבות ביצוע גביית תשלומי  "מקצה לקצה"את הפרויקט  םבמידה ותנהל עבור -הספר 

 הורים  ורכש הספרים.

תי הספר בתחומה נכנסו לפרויקט, תהיה זכאית לתקציב מב 00%כמו כן, רשות שלמעלה מ 

 ש"ח.  20,000של 

 ספרי -ארגון ההורים מבקש להעביר הנחיות אופרטיביות להעסקת הרפרנט הבית 

  סוכם כי בחוזר המנכ"ל הקרוב שיפורסם, תינתן ההרשאה לרשות שמתכללת את הפרויקט

ת העסקת רפרנט בשנים עבור בתי הספר בתחומה להפריש חלק מתשלומי הורים לטוב

 שבהם המשרד לא מעביר או מעביר תקציב חלקי עבור סיוע לוגיסטי.

 .מועד סגירת הקול קורא ומועדי הוועדות יותאמו בהתאם לצרכי השטח בפועל 

  ארגון ההורים מבקש ליטול חלק בדיונים השוטפים בעניין תכנית ההשאלה המתקיימים מעת

 לעת במשרה"ח.

   סרטון פרסומי שהופק ע"י המשרד לשנה"ל תשע"ד נמצא כעת בתהליכי התאמה לתשע"ה

שמעון מבקש להקדים את הפרסום על מנת שתהליך גיבוש ההחלטה ויפורסם לאחר פסח. 

של ביה"ס לכניסה לתכנית יסתיים בזמן שעוד ניתן לבקש תקציב )הקול קורא בין 

 ( /20/2/202ל  /20/02/202

נוספות לקידום התכנית והפצת המסר. גדעון מציע לקדם את הפרויקט  יש לבחון דרכים

 בשיתוף עם המשרד ובעזרת ארגון ההורים.
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  בתי ספר אינם מביאים לידיעת חיים מבקש מארגון ההורים להביא לידיעתו מקרים בהם

מקרים אלו יטופלו נקודתית באמצעות  .תכנית השאלה האפשרות לקיים ההורים את

 .המפקחים

 הסיר את הקול קורא של תשע"ד מאתר או"ח  )באחריות רחל(יש ל 
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