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 2020יולי,  21

 לכבוד 

 סאלמה אל אטרש  מר  
 אל קסום  –ראש המועצה 

 
 

 להשתתף בפרויקט "מחשב לכל ילד"  מיוחדת  הזמנה  הנדון :  
 

 שלום רב, 
 

מעניק ערכות מחשבים לילדים שיד משפחתם אינה משגת  לכל ילד"    מחשב"   פרויקט
חושפת את כל בני המשפחה )אחים   השפעתבבתי הילדים וה  התכנית פועלתלרכשם.  

 והורים( לשימוש במחשב ובמאגרי המידע. 
 

החינוך   ובמערכת  בכלל  במדינה  הקורונה  מגפת  שמכתיבה  הדרמטיים  האירועים 
הילדים   אצל  במחשבים  הדחוף  הצורך  את  כל  לעין  הציפו  לאפשר במיוחד,  מנת  על 

 .  להם להשתתף בלמידה מרחוק ולמנוע בידוד חברתי
 

ניכר את השתתפות  ד ראש הממשלהמשר באופן  והגדיל  במימון    וזיהה את המצוקה 
בהתאמה  הפרויקט תרומותיהם  את  והגדילו  לאתגר  נענו  שלנו  העיקריים  התורמים   .

 לממשלה. 
 

על רקע זה אנו פונים אליכם שוב ומזמינים אתכם לצרף לפרויקט עוד ילדים מיישובכם 
 אקונומי(-)על פי מספר תושבים ודירוג סוציום  ליישובכ  הקצבנו  .זקוקים לנואשר עדיין  

נאפשר לכם להתייחס לכמות שהוקצבה   במידת הצורך  .לשנהערכות מחשב    120עד  
מספר ערכות המחשב שכבר סופקו  לכם כמקשה אחת.    2021  –ו    2020לכם לשנים  

 השנה יכללו במכסה זו.
מכם    מבקשים  אנו  את  לפיכך  אלינו  לפירובלהעביר  בהתאם  המתבקש  קשתכם  ט 

 בטופס המצורף. 
 
 

מוגבל,    ,דוחקת  שהשעה היות   לוהתקציב  תשיב  כם אודה  ככל   ואם  מוקדם  לפנייתנו 
יאוחר   ולא  לב  .2020באוגוסט    1  -מהניתן  עכםלתשומת  עלול י,  בתשובתכם  כוב 

 להסיט את המשאבים שהקצנו לכם לישובים אחרים. 
 
 

    052-3892890 טלפוןב היליתהאזור  תלשירותכם מנהל תלכל מידע נוסף עומד
 

                                   
 בכבוד רב,                                                                          

 
 אורלי תמיר, מנכ"ל                                                                                          
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 בשנה______ ______ בחודש _____    תאריך:

 לכבוד 

 פרויקט "מחשב לכל ילד" 

 23המלאכה 

 4809173ראש העין  

 

 בקשת השתתפות בפרויקט "מחשב לכל ילד"  הנדון:  

 

                נו יבבקשה לשתף את ילד תמראני פונה אליכם בשם הרשות  .  1
  בפרויקט "מחשב לכל ילד".     

 
 כל ערכת מחשב  בפרויקט בגין  עלות השתתפות הרשות ידוע לנו כי .  2

   (1 )אשכול 75$ היא     
 
 ₪ )בנוסף להשתתפות הרשות(.  270 תשלם .  כל משפחה המשתתפת בתכנית 3

 ערכות.  120 עד היאלנו כאמור, המכסה השנתית שהוקצתה .  4

 ערכות מחשב. _____   נול.  השנה כבר סופקו 5

 ו בינינו וטרם סופקו כלולים במכסה השנתית כאמור..  הסכמי התקשרות שנחתמ6

 , כולל ______  ם________ תלמידי 2020לצרף לתכנית בשנת .  אנו מבקשים 7
 . 2021ממכסת      

 

 

 _ טלפון במשרד: ________________ _ איש הקשר מטעם הרשות __________

 ________________    טלפון     נייד:                                                              

 על החתום :

 תימה וחותמת*: _________________ ח  שם ראש הרשות: _____________

 חתימה וחותמת*: _________________   שם גזבר הרשות: _____________

 * יש להחתים בחותמת הרשות

 

 ניתן להעביר את הבקשה החתומה גם במייל או בפקס


