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 2022נובמבר 

 לכבוד
 עירראש ה

 
 

 שלום רב,
 
 

 הזמנה להשתתף בפרויקט "מחשב לכל ילד" הנדון : 
 

פעילותו לצמצום הפערים בחינוך באמצעות הענקת בממשיך "מחשב לכל ילד" 
 ערכות מחשב לילדים שיד משפחתם אינה משגת לרכשם. 

 

השוואת  הפרויקט פועל לסגירת הפער הדיגיטלי במוקדי התהוותו באמצעות
התנאים הבסיסיים בתחום המחשוב, לרבות הציוד, זמן השימוש והידע בין ילדי 

 השכבות המבוססות לבין ילדי השכבות החלשות. 
 

משאבי הפרויקט מגיעים מתורמים, ממשרד ראש הממשלה ומהשלטון המקומי. 
שיתוף הפעולה המוצלח של שלושת המגזרים ראוי לשמש מודל לטיפול יעיל 

 ברתיות.בבעיות ח
  

רשויות  224 -בתלמידות ותלמידים  130,000 -לכעד עתה הענקנו ערכות מחשב 
 ילדים והורים.  600,000 -ברחבי הארץ המשמשים כ מוניציפליות

 
 
 

היות שתקציבנו מוגבל, וכדי שנוכל להיערך כראוי לפעילות השנתית, אודה לך אם 
 .2022בדצמבר  17 -מהלפנייתנו מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר  י/תשיב
 טופס בקשה להצטרפות. ףמצור

 בפרויקט חשוב זה. התלמידים שלכםלשתף את  י/אני מקווה כי תבחר
 

                                 0523-892890:הילית אדלר טלהאזור  תמנהל ךלשירות תלמידע נוסף עומד
                                                                              

     
  בכבוד רב,

                                                                   
 אורלי תמיר, מנכ"לית                                                                    
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 בשנה______תאריך:  ______ בחודש _____ 
 לכבוד

 פרויקט "מחשב לכל ילד"
 
 

 2023בקשת השתתפות בפרויקט "מחשב לכל ילד" בשנת הנדון:  
 
             נו יאני פונה אליכם בשם הרשות ______________ בבקשה לשתף את ילד 

ידוע לנו כי תנאי מוקדם להיכלל בפרויקט הוא  בפרויקט "מחשב לכל ילד".
 השתתפות כספית בגין כל ערכת מחשב  בסכום כמפורט להלן: 

 
 סכום השתתפות הרשות לפי אשכולות )נא לסמן את אשכול הרשות(.  ✓

o       דולר ארה"ב  75: 1-3אשכולות 
o       דולר ארה"ב 100: 4-5אשכולות 
o      דולר ארה"ב 200: 6-7אשכולות 
o      דולר ארה"ב 300: 8-9אשכולות 
)בנוסף להשתתפות ₪  270סכום השתתפות משפחת הילד בפרויקט  ✓

 הרשות(.
 
 ולהקצות לנו כמות  2023 אנו מבקשים לכלול אותנו בפרויקט בשנת  
 )במילים: __________________( ערכות מחשב .________     של   
 

  _________________________: שם ותפקיד איש הקשר מטעם הרשות 
                                                                   ________________   ___ טלפון נייד:טלפון במשרד: ______________

 
 : על החתום

  ____________תימה וחותמת*:ח שם ראש הרשות: ________________
 ____________תמת*: תימה וחוח ם גזבר הרשות: ________________ש
 
 יש להחתים בחותמת הרשות* 
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