"מחשב – מכל הלב"
מפעל חינוכי לאוריינות – מחשבית לכל תושבי ישראל

מי אנחנו
אנחנו קבוצת בני נוער מהיישוב אלפי מנשה הפעילים מזה נובמבר  2003בפרוייקט
התנדבותי הנקרא "מחשב מכל הלב" .ביוזמתה ובהנחיתה של גילה וקסמן ,ובתמיכה וסיוע
מחלקת החינוך/ענף קידום נוער בסיכון ,הקמנו מעבדת מחשבים שבה אנחנו נפגשים על
מנת לתקן ולשפץ מחשבים ישנים אותם אנו מקבלים כתרומה מגופים שונים .מחשבים אלו
אנחנו תורמים לילדים במשפחות שאין ברשותן מחשב .כל אחד מאיתנו מאמץ ילד ומגיע
לביתו על מנת להתקין עבורו את המחשב ,להדריך אותו כיצד להשתמש בו ולשמש לו
 HELP DESKאישי בהמשך.
החזון שלנו
אנו שואפים שלכל משפחה במדינת ישראל יהיה מחשב להנאתם וקידומם של כל בני
המשפחה.
המטרות שלנו
-

-

-

לבנות ולבסס תשתית חינוכית – ערכית לעידוד הנתינה וחיזוק הקשר בין בני נוער מכל
גוני הקשת בחברה הישראלית.
לעורר מודעות בציבור לצורך בקידום בני נוער בסיכון מכל שכבות האוכלוסיה ולקחת
חלק פעיל בתהליך.
לרכוש מקצוע לחיים בתור טכנאי מחשבים.
להוות חוליה מובילה ומנחה בראש שרשרת של קבוצות בני נוער שיצטרפו בהמשך
למעגל ההתנדבות והנתינה ,כשותפים להגשמת החזון שלנו.
לתרום ,בדרכנו הצנועה לשמירה על איכות הסביבה ע"י מחזור והנצלה של ציוד
מחשבים ישן.
מה עשינו עד היום
מאז נובמבר  2003תיקנו והשמשנו מעל  350מחשבים ישנים מסוג פנטיום  1ו – 2
אותם תרמנו בליווי ותדרוך אישי.
כ –  25מחשבים תרמנו למשפחות נזקקות באלפי מנשה.
כ –  50מחשבים תרמנו לילדים בקהילה האתיופית בשכונת דורה בנתניה כחלק
מפרוייקט משותף עם המתנ"ס והקהילה בשכונה ,ואנו בקשר עם מספר בני נוער אותם
אנו נדריך אצלנו במעבדה והם יהוו עוד חוליה בדרך למימוש החזון שלנו.
שאר המחשבים נתרמו לילדים במשפחות נזקקות בקריית מוצקין ,ראש העין ,לוד,
רמלה ,באר יעקב ,ראשון לציון ,ורחובות ,כפר סבא ,כפר יונה ,הרצליה ועוד ...

השלבים הבאים בנתיב ההגשמה שלנו
 להמשיך ולהתמקצע בתחומים שונים הקשורים בתיקון ושדרוג מחשבים וציוד נלווה. להמשיך ולקבל תרומות מחשבים וציוד נלווה.-

לאחרונה אנחנו מסייעים להקים קבוצות כמו שלנו במקומות הבאים:
• ראש העין
• שכונת דורה בנתניה
• היישוב נחל שורק
• טירה

 לעבור למתקן גדול יותר על מנת שנוכל לקלוט יותר מתנדבים ולהרחיב את פעילותנו. לרכוש ציוד עבודה בסיסי החסר לנו כיום.כיצד אתם יכולים לעזור לנו
-

באימוץ הקבוצה כספונסר.
בתרומת מחשבים ,חלקי מחשבים או ציוד נלווה.
בתרומת פעילויות שונות בתחום עיסוקנו ,כגון הדרכות ,השתלמויות מקצועיות.
בסיוע בהסעות אל מקומות מחוץ ליישוב בהם אנחנו פועלים.
בגיוס גופים נוספים שיהיו מעוניים להצטרף להגשמת החזון המשותף.
מי כבר מסייע לנו

-

עמותת פרס ישראל לנוער.
אינטרנט זהב
מכבי שרותי בריאות
קבוצת פסגות אופק  -בית ההשקעות
פלאפון
בנק הפועלים
משרד החינוך
תעשייה אווירית
מיקרוסופט
משרד לאיכות הסביבה
משרד הקליטה
עמית יקיר ועוד אנשים נפלאים מהיישוב ומחוצה לו.

עזרו לנו לעזור לאחרים!
מועצת אלפי מנשה/מחלקת חינוך – מנהלת מחלקת החינוך פנינה רום 09 – 7925383
מחלקת חינוך – קב"ס/קידום נוער הרב לוין 052 - 3688004
גילה וקסמן – מנהלת פרוייקט "מחשב מכל הלב" 057 7979222
אימיילlev@zahav.net.il :

