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 לכבוד הנהלת צוות  

 הנדון : מכתב תודה על ליווי משמעותי וקבלת סיוע במימון שכ"ל

קיבלתי את  ולאחר מחשבות שארכו כשנתיים מצה"ל,   תי לאחר חודשיים מיום פריש
מור  ה ההחלט למתמטיקהלהיות  לרצוני  ה  התחברו  גם  אך  אישיים  היו  המניעים   ,

 להשפיע על הנוער בדגש על אחיי בני הקהילה האתיופית בישראל. 

ב ה לוותה  והן מהקשיים    ותחששהחלטה  הן מרמת הקושי של מקצוע המתמטיקה 
 תקופת הלימודים.לארוך המשפחה המשיך ולקיים את ל  נוביכולת , הצפויים

ל קיבלתי את ההחלטה  לשמחתי מיום ש ביקורתי  תומךליווי צמוד  זכיתי  ופעמים   ,
פרטניות כלליות  סוגיות  המעמיד מראה ומשקף את המציאות ומסייע לקדם  וענייני  

 . המצויינת בתוכנית שחפ"ץ כסטודנט

לאחרונה לאחר שהמצב הכלכלי הפך למאתגר יותר שפכתי את ליבי בפניכם, ואתם  
לי   הלב,  עזרתם  ועבור  מכל  עבורי  משמעותי  הוא  כמה  עד  מושג  לכם  שאין  באופן 

 לא קלים. ימים כל כך מורכבים, בהם ישנם רגעים מיוחד ב אשתי, ב

ש  למרות  מנלשמחתי  הלימודים  את  הצלחתי  התחלתי  פשוטה,  לא  התחלה  קודת 
ובעיקר   בחומר  פערים להעמיק  להישגים  לצמצם  ולהגיע  תרגילים  ועוד  עוד  לפתור 

 קורסי המתמטיקה. ובמיוחד במכובדים בכלל הקורסים 

בתחילתה  רק  ואני  הדרך  ארוכה  עוד  אהיה    אומנם  בהם  הימים  שיגיעו  בע"ה  אך 
להישגים נערים  ומוביל  לבגרויות  המגיש  מנוסה  מקצועי  שיפתחו    מורה  לימודיים 

לאקדמיה,  השער  את  משענת  בפניהם  לי  הייתם  כי  אשכח  לי    לא  שסייעה  יציבה 
 .  אותו בחרתי להגשיםהרבה בחינות להבטיח את הצלחת המסע ב

שליח מתוך  שפועל  מארגון  חלק  שאני  אותו  גאה  אדם  בכל  הטבועה  אמיתית  ות 
חודשים ארוכים, מהימים  מזה , שמלווה אותי  האחת והיחידה  פגשתי ובעיקר בדניס

הישגים מרשימים.  בהם חלקנו    שבהם כמעט ולא נכנסתי לתוכנית ועד רגעי האושר
מאפשר מעט    ,הסיוע שלכם הוא לא רק כלכלי הוא מכניס חמצן ומאיר לי את הדרך

ו  שקט נפשי בתקופת לזכור שהעיקר הוא לסיים את הלימודים בהצלחה  המבחנים 
 מגשים את חלומו. ודואג למשפחתו ו ולהיות אדם התורם לחברה והמדינה

על מה שאנו יודעים ומה שלא בעשייתכם  לציונה לארנון ולכל חברי ההנהלה  תודה  
שתזכו תמיד להאיר להטיב ולסייע לכל החברים בדרך לשילוב  מאחל  הרבה עבורנו,  

 מיטבי באזרחות.  
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