פרויקט השאלת ספרי לימוד בבתי הספר בשנת הלימודים תשע"ח
הורים יקרים,
לאור ההצלחה בפרויקט השאלת ספרי לימוד ,גם השנה עיריית אור יהודה תמשיך את פעילותה להפחתת הנטל הכלכלי
בגין רכישת ספרי לימוד .הפרויקט נועד לתת לכל התלמידים הזדמנות שווה להצטייד בסל ספרים מלא וכן לקחת חלק
בשמירה על איכות הסביבה על ידי שימוש חוזר בספרים .לאור זאת ועל מנת להמשיך בהצלחה בפרויקט השאלת ספרי
הלימוד ,מתבקשים כל ההורים לפעול כדלקמן ולא יאוחר מהמועדים הנקובים:
.1
.2

יש להחזיר לבית הספר את כל הספרים המצויים ברשות הילדים החל מתאריך  25.6.17עד 29.6.17
החל מתאריך  7.5.17עד ליום  23.6.17ולא יאוחר מכך – יש לשלם דמי שאילה בסך  ₪ 280בעבורם יקבלו סל
ספרים מושאלים לקראת שנת הלימודים החדשה.
שכבות י'-יב' דמי שאילה  . ₪ 320יובהר כי הסכום הנקוב אינו סופי והוא יותאם לסכום אשר יפורסם בחוזר
מנכ"ל ביוני .2017

.4

דרכי תשלום

.3

התשלום יתבצע באינטרנט באתר חברת  .myבמידה ותהיה בעיה לשלם באמצעות האינטרנט ,ניתן
יהיה לשלם בשלוחות חברת my





מזכירות  -MYמשרד ראשי -רח' אליהו סעדון  ,87אור יהודה.
ימים א'-ה' 16:00-19:00 ,9:00-13:00
המשכן למוסיקה ולמחול – רח' בן גוריון  ,5אור יהודה.
שעות 10:00-15:00
שעות קבלת קהל  :ימים א' – ה'
שעות 15:00-19:00
א'-ד'
מזכירות כותר פיס – רח' משה דיין  27אור יהודה
שעות 09:30-12:30
שעות קבלת קהל  :ימים א' – ג' ,
שעות 15:00-19:00
א'-ה'
רחוב החצב  ,19אור יהודה
מרכז פיס –
שעות 9:00-20:30
שעות קבלת קהל  :ימים א' – ג' ,
שעות 15:00-20:30
ימי ב' ,ד' ,ה'

א .פיקדון  -כל נרשם יידרש להשאיר פיקדון בסך  ₪ 200שיגבו אך ורק במידה והספרים לא יוחזרו
במצב תקין או לא יוחזרו כלל.
 לנרשמים במזכירויות – ניתן להשאיר צ'ק פיקדון  /מזומן
 לנרשמים באינטרנט השארת מספר כרטיס אשראי
ב.

הצלחת הפרויקט מותנית בשיתוף פעולה מצדכם ההורים על מנת להבטיח שהתלמידים יקבלו סל
ספרים מלא וראוי לשימוש ,וזאת בעלות סמלית בלבד בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד
החינוך.

נודה לכם על שיתוף פעולה כמפורט לעיל ולא יאוחר מהמועדים הנקובים על מנת להבטיח פתיחת שנת לימודים
מוצלחת.
לבירורים ניתן להתקשר למזכירות בית הספר של ילדכם.
בכבוד רב,
סוניה סעדה
מנהלת הפרויקט
העירוני להשאלת ספרים
עיריית אור יהודה

