
 

 

 ,הורים יקרים

מיזם "ציוד ב  פעם נוספת חלק תקחבית ספרכם  ל כי לקראת שנת הלימודים הבאה בחר אנו שמחים להודיעכם

  אחיד לכל תלמיד". 

במהלך השנה נפגשנו מספר פעמים עם נציגי הנהגת ההורים הבית ספרית ויחד איתם הפקנו לקחים מהקשיים 

  ן מבחינת איכות המוצרים והן מבחינת תהליך קבלת הציוד.שהתעוררו במהלך פעילות המיזם שנה שעברה, ה

, חברת קרביץ, מהלך הנועד להבטיח את איכות וטיב השנה בחרנו ללכת עם הספק מוביל בארץ לציוד משרדי

   המוצרים. כמו כן תהליך קבלת הציוד בבית הספר יהיה יותר מבוקר ונוח לכם ההורים.

נולד מהצורך להפסיק את התחרות הסמויה  הפועל זו השנה הרביעית מיזם "ציוד אחיד לכל תלמיד"להזכירם 

  .בין תלמידים על רכישת ציוד ממותג הגוררת את ההורים להוצאה מיותרת של מאות שקלים

להוציא מאות שקלים עבור ציוד ממותג בדמויות ההורים , היא שמביא אתכם מותגיםהתחרות בין התלמידים על 

  .במחירים מוזליםציוד איכותי לא ממותג מפורסמות בעוד ניתן לקנות 

מטרתנו היא לרכז את רכישת הציוד לתלמידים עבור ביה"ס ולקנות ציוד אחיד לכל התלמידים. רכישה מרוכזת 

הסל  והוזלת עלויות הרכישה של התחרות בין הילדים על המותגים, שיוויון בין התלמידים מבטיחה את אי

    בעשרות אחוזים. לתלמיד

בחירת הציוד נעשת בשיתוף עם הנהגת ההורים הבית ספרית ובהקשבה לצרכים ולמשוב מהורי התלמידים 

  שלקחו חלק במיזם בשנים הקודמות. סל המוצרים שנבחר נבחן בקפידה והינו ציוד איכותי  אך לא ממותג.

  

  איך זה עובד?

הכיתה בה  , לבחור את בית ספרכם ואת  www.back2schoolisrael.co.ilכל שעליכם לעשות זה להיכנס לאתר : 

לאחר ביצוע ההזמנה תקבלו למייל שלכם אישור .  ין פרטים אישיים ופרטי תשלום, להזבשנה הבאה ילמד ילדכם

  הזמנה המהווה אסמכתא להזמנה ולמעקב.

  . לברור בה רק פריטים בודדים תאפשר ןאיציוד של בית ספרכם התאם לרשימת הב הנקבעחבילת הציוד לילדכם 

   .הציוד יחולק במרוכז לתלמידים מספר ימים לפני פתיחת שנת הלימודים

  .האתר פתוח להזמנות במהלך חודש יולי בלבד

  0507869441במידה ויש לכם שאלות הינכם מוזמנים לפנות למרכזת המיזם לאה גולוב  :  

  טוח,בברכת חופש נעים וב

  

  צוות ציוד אחיד לכל תלמיד


