בשותפות משרד
ראש הממשלה
מיסודו של

המפעל הלאומי
לפיתוח חברתי
(ע"ר)

מאי 2021
לכבוד
ראש העיר

חברי הנהלה
מר יוסי רוזן
יו"ר מחשב לכל ילד
מר יאיר טורנהיים
יו"ר וועדת כספים
רו"ח דרור ברגמן
חבר הנהלה
רו"ח אלי גוז
חבר הנהלה

הנדון  :הזמנה להשתתף בפרויקט "מחשב לכל ילד"
שלום רב,

עו"ד אורי דרוקר
חבר הנהלה

"מחשב לכל ילד" מסכם בסיפוק את פעילותו בתקופת הקורונה שבמהלכה הצלחנו
לשלש את מספר המשתתפים בפרויקט ולהעניק ערכות מחשב לכ 25,000-תלמידות
ותלמידים.

עו"ד נגה יציב
חברת הנהלה

כדי להיערך יחד אתכם להענקת המחשבים לקראת שנת הלימודים תשפ"ב ובמטרה
לנצל באופן יעיל ושוויוני את המשאבים העומדים לרשותנו ,אנו פונים אליכם שוב
ומזמינים אתכם לצרף לפרויקט תלמידים נוספים.

מר אלי הולצמן
חבר הנהלה

גב' חנה לויט
חברת הנהלה
מר בעז ליננברג
חבר הנהלה
מר נחמיה למלבאום
חבר הנהלה
פרופ' שמעון שטרית
חבר הנהלה

אודה לכם אם תשיבו לפנייתנו מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ 25 -במאי .2021
לתשומת לבכם ,פנייה זו מתייחסת לבקשות נוספות לאלה שכבר הוגשו לנו ונמצאות
בטיפולנו.
מצורף טופס בקשה להצטרפות.

גב' אורלי תמיר
מנכ"לית

אורלי תמיר ,מנכ"לית
לשאלות והבהרות ניתן לפנות לרכז האזורי :
אזור צפון – גל בן משה – 052-3892891
אזור מרכז – שמעון שלו – 052-8666972
אזור דרום – הילית אדר – 052-389289
רחוב המלאכה  , 23ראש העין ,מיקוד 4809173
טלפון 03-5329522 :פקס03-5329533 :
www.maly.co.il

office@maly.co.il

בשותפות משרד
ראש הממשלה
מיסודו של

המפעל הלאומי
לפיתוח חברתי
(ע"ר)

תאריך ______ :בחודש _____ בשנה______

לכבוד
פרויקט "מחשב לכל ילד"

חברי הנהלה

המלאכה 23

מר יוסי רוזן
יו"ר מחשב לכל ילד

ראש העין 4809173

מר יאיר טורנהיים
יו"ר וועדת כספים

הנדון :בקשת השתתפות בפרויקט "מחשב לכל ילד" בשנת 2021

רו"ח דרור ברגמן
חבר הנהלה
רו"ח אלי גוז
חבר הנהלה
עו"ד אורי דרוקר
חבר הנהלה
מר אלי הולצמן
חבר הנהלה
עו"ד נגה יציב
חברת הנהלה
גב' חנה לויט
חברת הנהלה
מר בעז ליננברג
חבר הנהלה
מר נחמיה למלבאום
חבר הנהלה

אני פונה אליכם בשם הרשות ______________ בבקשה לשתף את ילדנו
בפרויקט "מחשב לכל ילד" .ידוע לנו כי תנאי מוקדם להיכלל בפרויקט הוא השתתפות
כספית בגין כל ערכת מחשב בסכום כמפורט להלן:
✓ סכום השתתפות הרשות לפי אשכולות (נא לסמן את אשכול הרשות).

o
o

אשכולות  100 :4-5דולר ארה"ב

o

אשכולות  200 :6-7דולר ארה"ב

o

אשכולות  300 :8-9דולר ארה"ב

אשכולות  75 :1-3דולר ארה"ב

✓ סכום השתתפות משפחת הילד בפרויקט ( ₪ 270בנוסף להשתתפות הרשות).

פרופ' שמעון שטרית
חבר הנהלה

אנו מבקשים לכלול אותנו בפרויקט בשנת  2020ולהקצות לנו כמות של ________
גב' אורלי תמיר
מנכ"לית

(במילים )__________________ :ערכות מחשב .
איש הקשר מטעם הרשות ________________טלפון במשרד______________:
טלפון נייד________________:
על החתום :
שם ראש הרשות__________________ :חתימה וחותמת*_______________ :
שם גזבר הרשות__________________ :חתימה וחותמת*_______________ :
* יש להחתים בחותמת הרשות
רחוב המלאכה  , 23ראש העין ,מיקוד 4809173
טלפון 03-5329522 :פקס03-5329533 :
www.maly.co.il

office@maly.co.il

