אנחנו גן _________________ מס’ לקוח _________________
אספנו מתחילת השנה________________ מיכלי משקה,
ששווים ל___________ נקודות.
ברצונינו לממש את הנקודות שניצברו לזכותינו ולבחור מתנה כמפורט מטה,
בתמורה ל _______ נקודות.
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נקודות

כמות (יח’)

 דיסק שמע חוויתי – “אוטוטו”

2

 ערכת גינה לכל ילד ( 25יח’)

45
50

 משחק רצף -סיפור מבולבל “גלגולו של בקבוק הפלסטיק”

3

 משחק “חושבים בגדול” -דומינו עשוי עץ

 שובר ספרים בשווי  100ש”ח

5

 סט תמרורים ענק (כולל :רמזור ,מעבר חצייה ועמוד תאורה) 55

 ציוד ספורט  -כדור כדורגל וכדור סל

6

 ערכה לציפוי חיות קטנות העשויות מעיסת נייר ממוחזר ( 40יח’) 61

 מארז מדריכי כיס  -טבע ישראלי

8

 משחק “חושבים בגדול”“ -סבלנות ”LUDO

69

 בידורית ניידת /חגורת הגברה (כולל מיקרופון מסוג מדונה)

9

 מצלמה דיגיטאלית +ווידאו

77

 משחק רצפה  -שטיח ללימוד חשבון (ברזנט 1.2 *1.5 ,מ’)

11

 משחק רצפה -שטיח ללימוד אותיות (ברזנט  1.6 *1.6 ,מ’)

13

 משחק זיכרון לכל ילד “ -תווים ירוקים” 30( -יח’)

15

 משחק “חושבים בגדול”“ -יחסי כוחות אבלון”

 מערכת סטריאו

17

 סדנא ליצירת מנדלת חול וזרעים (1.5מ’ * 1.5מ’)

90

 שולחן כדורגל

24

 מצלמה דיגיטאלית

28

 מקרן ברקו

95

 ערכת יצירה ייחודית לציפוי צנצנות ,בקבוקים ועוד

32

 אדנית פורחת עשויה מעץ ממוחזר

40



ערכה ליצירת פסל סביבתי  -ג’ירפה ענקית מעיסת נייר
( 1.6מ’)

כמות (יח’)

82
85

 סדנת אדניות לכל ילד (עשוי עץ ממוחזר לכל ילד 30 -ילד) 100

 אנו מאשרים בזאת קבלת עדכונים מתאגיד המיחזור אל”ה באמצעות מיסרונים ( )SMSודיוור אלקטרוני

גן

כתובת מייל

טל’ איש הקשר
חתימה

טל’ הגן

חותמת הגן

שתיתם? נהניתם?
שתפו אותנו בפייסבוק של התאגיד

למידע :מוקד השרות 1-700-700-310

רוצים לזכות בעוד 3
נקודות בונוס?

חבר מביא חבר
לפרטיםwww.ela.org.il :

ט.ל.ח.

שם איש הקשר

כתובת למשלוח המתנה

