
אפריל 2022
 

תן גב השיקה את קרן המחשבים כדי להמשיך בעבודה האינטנסיבית שהתחלנו
בזמן מגפת הקורונה כשסיפקנו מחשבים לסטודנטים הלומדים מהבית.

 
מטרת הקרן להבטיח שיהיה לנו מימון קבוע שיהיה מיועד לאספקת מחשבים -
צורך הולך וגובר. המחשב הפך בשנים האחרונות לצורך בסיסי לכל אחד,  לילד

בגיל בית ספר, לסטודנט, לאדם עובד, למי שמחפש עבודה ואפילו לאזרחים
ותיקים.

 
מינואר 2022 ועד היום, תן גב נענתה לקריאה של השירותים חברתיים ברחבי

הארץ וסיפקה 550 מחשבים.
 

תרומתך לקרן המחשבים אפשרה לנו לסייע באופן משמעותי למשפחות האלו.  
קבלו דו"ח זה עם התודה שלנו.

 
בברכת קיץ נעים,

 
נעמי וויוי

קרן המחשבים של תן גב דו"ח
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אשדוד 43

תל  אביב 49

קרית  מלאכי 20
ירושלים 73

מאז ינואר 2022 סיפקנו 550 מחשבים

נתיבות 40

חדרה 41

שדרות 41
אורט  קרית גת 60

בית  שמש 40

אור עקיבא 43

אופקים 30

יוקנעם 39

רעננה 9

חולון 10
רמת השרון 16
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39 מחשבים נמסרו לילדים בגילאי בית ספר
שעבורם זה היה המחשב היחיד בבית.

בתמונה: אריה סוויסה איש הקשר שלנו במחלקה
לשירותים חברתיים וחלק מאנשי הצוות שלו.

73 מחשבים נמסרו!
זה היה יום עמוס עבור השליח המתנדב שלנו,

יעקב בן גיגי, שחילק את המחשבים ברחבי
ירושלים: רמת שלמה - 32; רמת אשכול - 15; נווה

יעקב - 14; האזור המערבי של העיר - 12.

 ירושלים

60 מחשבים נמסרו על ידי מארק, הנהג המתנדב
שלנו. 

מתחילת משבר הקורונה תן גב שיתפה פעולה עם
רשת בתי הספר של אורט וסיפקה מחשבים

לתלמידים נזקקים בנתניה, אשדוד, מגדל העמק,
לוד, רמלה וכעת גם בקרית גת.

40 מחשבים במשלוח!
בתמונה עובדים סוציאליים בחדרה עם המחשבים

שקיבלו. המחשבים נמסרו לילדים בגילאי בית הספר וגם
לקשישים מרותקי בית שמשתמשים במחשבים כדי

להישאר מחוברים לעולם שבחוץ.
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 יקנעם

 אורט קרית  גת

 חדרה



 אשדוד

אופקים

43 מחשבים נמסרו!
27 מחשבים הגיעו לשירותי משפחה א' ו-16 מחשבים

לאגף השיקום.
 
 

לזה אנחנו קוראים "נחת"!!!
בתמונה ילדות מאשדוד שמחות עם המחשב החדש
שלהם. התמונה הועברה ע"י העובדת הסוציאלית
ובאישור ההורים שביקשו להודות לתן גב וכמובן

לתורמים שלנו.

30 מחשבים במשלוח!!
בתמונה גליה סבג מהמחלקה

לשירותים חברתיים באופקים. תן
גב עובדת עם גליה והמחלקה
לשרותים חברתיים באופקים

במשך שנים. שותפות פוריה באמת.

41 מחשבים נמסרו!! 
צפו ביגאל לוי מהמחלקה לשירותים

חברתיים בשדרות, מודה לנו.
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שדרות

https://drive.google.com/file/d/1Thw23tU0HnHXuToUZxuo2vguReyGgGAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Thw23tU0HnHXuToUZxuo2vguReyGgGAn/view?usp=sharing


מכתב התודה של ליאורה
 

"לכבוד: עמותת תן גב
שלום וברכה!

כבר מעל שנה שאני מנסה להילחם לבד על התואר שלי
אין לי סיוע מההורים או מקום אחר התואר שלי הוא
בעיקר סיכומים במחשב, הייתי עם מחשב של דודה

ממש ישן שבקושי עובד, זה היה מתסכל עד שהפנו אותי
אליכם ופשוט תודה שאתם קיימים תודה שמישהו דואג

שנצליח למרות הכל.
 

דאגתם לכף שיהיה לי איך להתקדם, רציתי להודות לכם
על המחשב ששלחתם לי, הייתי במצב נואש מבחינת

תפקוד עם המחשב הישן שקיבלתי אתם ממש הצלתם
אותי בזכותם קל לעבוד ולתפקד. לא חשבתי שזה ילך

כך מהר ומקצועי ועם בכלל אבל הכל היה נפלא!
 

תודה רבה רבה זה לא מובן מאליו. 
אין לי מילים להודות לכם.

 
ותודה על החשיבה עד לפרטים 
הקטנים על המשלוח עד לבית.

מעריכה מאוד .
 

תודה."
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מבית שמש

מכתבי תודהמכתבי תודה

הסיפור שלה
 

ליאורה, בת 19, עברה ילדות  לא פשוטה. לדברי
העובדת הסוציאלית שלה, מדובר בנערה נחושה

ואינטיליגנטית ביותר. היא נחושה לשבור את
מעגל העוני שבו גדלה ולבנות לעצמה עתיד

עצמאי, בטוח כלכלי ומספק.
 

הוריה של ליאורה תמיד נאבקו כלכלית, נמצאים
כעת בעיצומם של גירושים קשים ואינם מקור
תמיכה עבורה. ליאורה מתגוררת עם סבתה

ופנתה לשירותי הרווחה בבקשת עזרה.
 

ליאורה לומדת כיום לתואר במשפטים ועובדת
גם כמזכירה במשרד עורכי דין. היא מצליחה

לפרנס את עצמה, וגם לשלם את שכר הלימוד.
 

הצורך הכי דחוף של ליאורה כרגע הוא מחשב. 
 זה יהיה כמעט בלתי אפשרי עבורה להשלים את

התואר בלעדיו.
מאומת על ידי: נטלי סרבטניק, 
האגף לקידום הנוער, ירושלים

מס' תיק: 210742

מליאורה

 
אל : עמותת תן גב

בימים אלו סיימנו את חלוקת 40 המחשבים הניידים שתרמתם למנהל הרווחה
בבית שמש. חבל שלא יכולתם להיות איתנו לראות את שמחת ההורים, וההודיה

שלהם.
לרוב המשפחות זה משהו שלא יכול להיות גבוה בסדר העדיפויות שלהם, מול
צרכים קיומיים הרבה יותר. מצד שני, בכך שסימנתם את זה כתרומה נוספת,

איפשרתם לתלמידים כלי שחיוני בימינו ליכולת להישאר ברמת הכיתה, וליכולת
לממש פוטנציאל לימודי.

 
איפשרתם גם לנו כמנהל רווחה להגדיל את המענים שאנחנו מציעים לפונים

למשהו שהוא מבחינתם מרחיב לב ולא רק השרדותי
 

תודה  בשמם ובשמנו
 

גילה רונן מנהלת מנהל רווחה
תמר גולדמן רפרנטית תן גב


