יריד ערכי וכדאי – 28-29.6.18
• רכישת ציוד לימודי מוזל
• רכישת  /החלפת תלבושת בית ספרית
• איסוף ציוד לימודי משומש למעוטי יכולת
פורום ההורים מזמין אתכם לחסוך כסף ברכישת הציוד והתלבושות לילדכם
ולהעמיק את החינוך לצרכנות נבונה וירוקה לעזרה הדדית.

רכישת ציוד לימודי מוזל
לקראת שנת הלימודים הקרובה פורום ההורים ממשיך את יוזמת רכישת סל ציוד לימודי
לשנה החדשה.
במסגרת זו יירכש באופן מרוכז כל הציוד הלימודי הדרוש לילדכם לשנת הלימודים למעט
תיק ,קלמר וקופסת אוכל .סל הקניה יהיה זול משמעותית.
הרכישה תתבצע מרשת קרביץ באמצעות אתר החברה.

קישור לאתר – /https://www.kravitz.info/yuvalim
או בהזמנה טלפונית בטל – 08-9147777
התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

הזמנות יתבצעו בין התאריכים 13-19.6.18 :שבוע בלבד.
האתר ייסגר להרשמה ביום שלישי  19.6בשעה 20:00
אספקה בימי היריד  28-29.6.18בלבד.
אנו מבקשים להסב את תשומת ליבכם לכמה דגשים:
 .1כיתות ב' – ו' צריכות דיסק -און-קי ואוזניות.
בכדי למנוע קניה חוזרת של מוצר שנשמר ,קניית מוצרים אלו אינה חלק מהסל ,אך
ניתן להוסיפם בעת ההזמנה ,יש לציין כי האוזניות המוצעות באיכות לא גבוהה
(בניגוד לשאר המוצרים).
 .2הסל כולל גם השנה מחברות גאוניות ,השימוש בהן הורחב לכל שכבות בי"ס ,בעקבות
כך הסל התייקר בהתאם( .יש לציין כי מחברות אלו קשות להשגה בחנויות).
 .3גם השנה ייגבו  ₪ 5עבור אריזת הערכות בקרטון.

לא יהיו החזרות ושמירת ערכות -מי שלא יאסוף בזמן  -כספו לא יוחזר לו.
לא ניתן לשמור ציוד שלא ייאסף במועדים הנקובים .רשמו לעצמיכם את התאריך ביומן
וחיסכו חוסר נעימות.
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פרטים נוספים תוכלו למצוא בטבלת הכמויות המצורפת למייל.

רכישת  /החלפת תלבושת בית ספרית
מחיר מיזע (סווט-שרט)  ,₪ 10מחיר חולצה ₪ 5
תהיה אפשרות להחלפת מיזעים  /חולצות בית ספר ישנות של ילדכם עם
פריטים הנמצאים בבית הספר.
יש לשים לב כי על הבגדים להיות במצב טוב ונקי (רוכסנים תקינים ,ללא
כתמים וכדומה)

איסוף ציוד לימודי משומש למעוטי יכולת
לכל אחד מכם יש בוודאי בבית ציוד משומש למסירה :ילקוט ,קלמר ,כל דבר שיכול
לשמח ילד בבי"ס שאין לו אמצעים לרכוש חדש.
הביאו אותם לימי היריד ,אני נעבירם לעמותה אשר תשלים את תכולת הילקוטים
והקלמרים במחברות ,עפרונות ,מחקים ,מחדדים וכד' ותעביר את הציוד באופן אישי
לילדים הנזקקים לקראת שנת הלימודים החדשה ותשמח אותם.
אנו מאמינים כי מיזם זה מאפשר חיסכון משמעותי בכסף ,חינוך ילדנו לערכים של
צרכנות נבונה ,קיימות ועזרה הדדית.

שיתוף הפעולה שלכם הכרחי להצלחת המבצע !!!
אנו זקוקים להורים מתנדבים לאריזה וימי היריד.
הימים והשעות יפורסמו ע"י נציגי הפורום בכיתות.
המתנדבים מוזמנים לפנות לנציגי הכיתה או היישוב בפורום ההורים.

פורום ההורים horimym@gmail.com

