
 
 
 

 
 
 
 
 

  18/08/2020                                                                                        בס"ד      

 תש"פ אב ח'כ                                                                                                     

 

 בפרויקט "מחשב לכל ילד" להשתתף קול קורא

 רקע

האירועים הדרמטיים שמכתיבה מגפת הקורונה במדינה בכלל ובמערכת החינוך 

במיוחד, הציפו לעין כל את הצורך הדחוף במחשבים אצל הילדים על מנת לאפשר 

 להם להשתתף בלמידה מרחוק ולמנוע בידוד חברתי. 

שאין ברשות המשפחה  מעניק ערכות מחשבים לילדים לכל ילד"  מחשב" פרויקט

התכנית פועלת בבתי הילדים והשפעתה  משפחתם אינה משגת לרכשם.מחשב ויד 

 דע.המיחושפת את כל בני המשפחה )אחים והורים( לשימוש במחשב ובמאגרי 

 .על רקע זה אנו פונים אליכם ומזמינים אתכם להגיש בקשה להצטרפות לפרויקט

 חבילת מחשב לכל ילד כוללת :

 והתקנה . , מצלמהמחשב נייח כולל מסך

 תוכנות אופיס מלא ותכנת הפעלה.

 אחריות ותמיכה לשלוש שנים עד הבית.

 קורס הדרכה לשימושי מחשב.

 .לזכאים לשנה( מסונן) קו אינטרנט

 

השתתפות משפחה  -הפרויקט מסובסד ע"י עמותת מחשב לכל ילד והמועצה  

 . ₪ 270בפרויקט הינה בסך 

בתנאי סף ואישור ועדת לעמידה מחשבים לחלוקה בהתאם  37ברשות המועצה 

 .הפרויקט

 .המצורפת ולהגישה חתומה הבקשהיש למלא את 

בקשה שתתקבל  01.09.2020 -אחרון להגשת הצעה   תאריך

ללא מילוי כלל הפרטים שבנספח א' או לאחר מועד זה לא 

 תידון 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 את הבקשות יש להגיש למחלקת גזברות לגב' הילה בוגטוס בצירוף המסמכים הנדרשים במייל 

hilab@hrhevron.co.il  

או  9969178-02לשאלות וברורים בנוגע להגשת הבקשה ניתן לפנות לגב' הילה בוגטוס בטלפון 

 . 0507871496בנייד 

 

 :להגשת הבקשה קריטריונים

 ה.\אין מחשב בבית הילד .1
 

 ולהשתתף בהדרכות.מוטיבציה ויכולת ללמוד, להשתמש במחשב  .2

 ת במסגרת חינוך רגילה. \ה  הלומד\ילד .3

 משפחת הילד במצב כלכלי חלש  .4

 ה בתקופת ההדרכות ולאחריה.\תמיכת המשפחה בילד .5

 י' בלבד. -'בת בי"ס בכיתות \תלמיד .6

 ת במוסד המוכר ע"י משרד החינוך.\ה בישוב והלומד\ה הגר\ילד .7

 ה בעלת תעודת זהות ישראלית.\הילד .8

ה \טלפון / סלולרי לשיחות יוצאות ונכנסות פעיל בבית הילדקיום קו  .9

 (.ביצוע בדיקה חובה)

 

 החלטה:

תבחן את כל הבקשות ותקבל של המועצה ועמותת מחשב לכל ילד ועדת היגוי 

 החלטה. 

  17/9/20עד לתאריך  תינתנהתשובות 
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 ת להשתתף בפרויקט\בקשת הורי המועמד -' אנספח 

 

 חברון -מועצה אזורית הר   תאריך _______________     _______________לכבוד 

 

  פרטי האב .1

מס' ת.ז   ____________ :שם פרטי _____________ :שם משפחה       

________________ 

 __________ :שנת עליה __________ :ארץ לידה __________ :שנת לידה

 __________עיסוק:  __________ :השכלה__________  :מצב משפחתי

 יסודי / תיכונית / על תיכונית. :השכלה נשוי / גרוש / הורה עצמאי :מצב משפחתי

 (* נא לסמן בעיגול) שכיר / עצמאי / מובטל / אחר____________ :עיסוק

 

 פרטי האם .2

מס' ת.ז  ______________ שם פרטי: ______________שם משפחה: 

________________ 

 __________שנת עליה:  __________ארץ לידה: __________ שנת לידה: 

 יסודי / תיכונית / על תיכוניתהשכלה:  נשואה / גרושה / הורה עצמאימצב משפחתי: 

 שכיר / עצמאי / מובטל / אחר__________________.עיסוק: 

 

 : _________מס' הילדים

: לידה שנתשם+     : ________________ + שנת לידהשם

________________ 

: שנת לידהשם+     : ________________ + שנת לידהשם

________________ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 : ________.מס' הנפשות )כולל הורים( המתגוררות בבית

 __________ דירה__________ ישוב __________ רח' __________ בית :כתובת

 _____.________ טלפון נייד: טלפון בבית:_______________

  

 אנו הורי הילד/ה .3

 : __________מס' ת.ז: __________ שם ילד/ה: __________ שם משפחה

 : __________שנת עליה: __________ ארץ לידה: __________ שנת לידה

 זכר / נקבהמין: 

 

ת להשתתף בפרויקט \תהיה מועמד\ת בבית הספר _________ בכיתה ________ יהיה\הלומד

 "מחשב לכל ילד". ידוע לי כי עמידה בתנאים שנקבעו להשתתפות בפרויקט הינם בסיס למועמדתו של 

בתי. אני מתחייב כי \בתי. במידה שלא נעמוד בתנאים שנקבעו תיפסל מועמדותו של בני\בני

 ה כמשתתף בפרויקט.\ותתמוך בילד משפחתנו תעודד

ידוע לי כי במידה וילדי יבחר להשתתף בפרויקט, חובה עליו להשתתף בכל שלבי ההדרכה  .4

 שעות, כמו כן ניתנת האפשרות להצטרפותו של מבוגר להדרכה. 45 -שהם בהיקף של כ

רכה ללא או יחסירו משיעורי הד\בתי לא יעברו את הבחינות בהצלחה ו\ידוע לי כי במידה ובני .5

 אישור, תפסל זכאותם להשתתף בפרויקט.

אני נותן אישור לביקור בביתי של סוקר לשם התרשמות ובדיקת זכאות משפחתנו  .6

מה לענות על השאלות שיוצגו לנו ולהציג את המסמכים \להשתתפות בפרויקט, ומסכים

 הנדרשים לסוקר שיבקר בביתי.

ש"ח עבור השתתפות בפרויקט  270הנני מתחייב לשלם טרם התחלת ההדרכות סך של  .7

 "מחשב לכל ילד".

אני מצהיר כי אין לי חיבור לאינטרנט. ידוע לי שבמידה שיש חיבור לאינטרנט, הפרויקט איננו  .8

 מתחייב לספק לי את המחשב ו/או לחבר אותו לאינטרנט.

אני מצהיר שאין בביתי מחשב ומודע לכך שהפרויקט מחלק ערכות מחשב רק לילדים  .9

 ם מחשב ואשר בהם קו נייח/נייד פעיל לשיחות יוצאות ונכנסות.שאין בבית

לצורך השתתפות בפרויקט ותפעולו, תתבקשו למסור פרטים אישיים, כגון: שם, כתובת,  .10

מספר טלפון, פרטי התקשרות, מספר תעודת זהות, מצב משפחתי, מצב כלכלי וכן פרטים 

ולפי צרכיה ושיקול דעתה )להלן: רלבנטיים נוספים, הכול כפי שתחליט העמותה מעת לעת, 

"המידע האישי"(. אין לך כל מחויבות חוקית למסור את המידע האישי. מסירת המידע האישי 

נעשית בהסכמתכם המלאה והחופשית. עם זאת, אם תחליט שלא למסור את המידע או 

 חלקו, לא תוכל להשתתף בפרויקט.



 
 
 

 
 
 
 
 

ם בנוגע למידת השימוש במחשב, ידוע לנו כי סוקרים מטעמכם יערכו מפעם לפעם סקרי .11

לשביעות הרצון שאנו וילדינו מגלים מהשימוש במחשב, מההדרכה ומהשירות הניתנים 

מטעמכם, וכן סקרים נוספים הקשורים לפרויקט במסגרתו הושאל לנו המחשב )להלן: 

המבצע(, ובחתימתנו על כתב התחייבות זה אנו מתחייבים לשתף פעולה, למסור מידע 

נו באורח מלא וגלוי ולפעול באופן כללי בדרך שתאפשר לכם לבצע הערכות על שתבקשו מאת

 מידת הצלחת המבצע וכל הכרוך בכך, והכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי.

המידע האישי שמסרת לנו במסגרת השתתפותך בפרויקט ייאגר ויישמר במאגרי המידע של  .12

וזאת לרבות לצורך ביצוע  ,1981-העמותה, המנוהלים לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א

 דיוור ישיר, ככל שתחליט העמותה לפי שיקול דעתה.

 בחתימתי אני מאשר/ת את הסכמתי לאמור לעיל:

 

 _____________ חתימה. _____________ ת. ז_______________  שם ההורה

 

 

 

 

 

 


