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 ,שותפים יקרים

 ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"ע קרן פסיפס ישראלי'התכנס הועד המנהל של , ו"תשע' ז אדר ב"י, /723/31בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה 12בגין ₪  60,050לישיבתו החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 

 :'א גנוסטי עבורדיא-למימון אבחון פסיכוניתנו ₪  0011 .1

אבחון יכול לעזור . חל שיפור והוא מראה נכונות ללמידה. יש קשיי למידה 'אל. מתגורר עם אביו ואחיו, 11 בן', א

מבקשים סיוע שלנו  הם. 'הוראה מקדמת'ס לתת לו עזרה פרטנית מסוג "להבין את קשייו וכן יאפשר לביה' לא

לעשות אבחון ויאפשר לו לקבל את העזרה המתאימה לצרכים  'א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. במימון האבחון

 .שלו

 

 :'אעבור  200קורס הנהלת חשבונות ₪  0011 .7

אב . היא עובדת במשרה חלקית. מוכרת לרווחה על רקע בעיות משפחתיות ומצוקה כלכלית, /+ גרושה , /1בת , 'א

 אך, התאימה לה כשילדיה היו צעירים 'עבודתה של א. מזונות ומשלםבקשר עם ילדיו , עובד כאיש אחזקהילדיה 

 .ח"רוצה ללמוד קורס הנה היא .רוצה לצאת להכשרה מקצועית ולעשות שינויהיא כיום כשהם גדולים ועצמאיים 

 . ללמוד מקצוע מכובד ולהתייצב כלכלית'  א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :קונדיטוריהעבור קורס ' א-ניתנו ל₪  0116 ./

היא עשתה . ל אך לא עברה את כל הבגרויות"שנ 17הצליחה ללמוד  'א. אחים ואחיות 17ין שמינית מב, 77בת ', א

' כעת אאך התפטרה בשל סכסוך בין מנהלים ו ,כמוקדנית ועבדה מתגוררת אצל חברה כיום היא. שנת שירות

 -ברובו היא מצליחה לממן את הקורס. עברה קבוצת חזון ורוצה ללמוד קונדיטוריה' א. מחפשת עבודה אחרת

להגדיל שכרה באופן , לרכוש מקצוע' א-תרומת קרן פסיפס תאפשר ל. הפנייה לקרן היא בסיוע מימון היתרה

 .הכלכלי והמשפחתי, משמעותי ולשפר את מעמדה האישי

 

 :עבור קורס רפלקסולוג בכיר' ב -ניתנו ל₪  0111 .1

 .שנים והתגרשו לאחרונה /וג היו נשואים הזבני . עובדת כסייעת חינוכית במשרה חלקית. /+ גרושה , 3/בת ', ב

ובשביל שתוכל לעבוד בקופות חולים , התחילה ללמוד קורס רפלקסולוג מוסמך' ב. קשר מינימלי עם ילדיואב ל

תרומת קרן  .מאמינה שתוכל להתפרנס בכבוד ולמצות כישוריה. עליה להשלים שנה נוספת לרפלקסולוג בכיר

לרכוש קריירה ולשנות את מסלול חייה באופן חיובי שיאפשר לה , הלצאת לדרך חדש' ב-פסיפס תאפשר ל

 .לצמוח ולהתקדם

 

 :קורס בניית ציפורנייםעבור  'ב-ניתנו ל₪  6111 .5

עברו  'הסבא והסבתא אצלם מתגוררת ב .המשפחה מוכרת לרווחה. עזבה את בית הוריה החרדים 12.5 בת' ב

ר ועובדת אח בבית ספר בבקריםלומדת ' ב. לו נסגרטלטלה כלכלית בשנה האחרונה כאשר העסק הקטן שניה

במידה ותעבור קורס בניית ציפורניים . כיום עובדת במכון בתפקיד לא מקצועי. הריים במכון מניקור פדיקורצה

לרכוש מקצוע  'ב-תרומת קרן הפסיפס תאפשר ל. תוכל לעבוד שעות רבות יותר וכן לעבוד בתחום באופן עצמאי

 .לפתוח דרך חדשה לעצמאות וביטחון, בה ואוהבתוכלים לעיסוק בו טו
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 :עבור אבחון' ניתנו לד₪  0011 ./

בזמנה החופשי היא מסייעת לרופא ומלמדת  .כרגע בשנה הרביעית ללימודים, סטודנטית לרפואה, 3/בת ', ד 

ני הסמכה מבחהיא צפויה לעבור  .שאינו תקף לפי נהלי האוניברסיטה ADHDהיא אובחנה לפני שנים עם   .בקורס

. לומדתעליה לעבור אבחון שיוכר בעיני האוניברסיטה בה היא . במבחנים ארוכים וקשים מדובר; בסוף השנה

ולהתחיל בדרך , לרכוש השכלה ומקצוע, לקבל את ההקלות שהיא צריכה 'ד-תרומת קרן פסיפס תאפשר ל

 .חדשה

 

 :לאבחון פסיכו דידקטי' ה ניתנו עבור₪  1100 .2

לעבור  'ים בלמידה והומלץ להסביב המעבר לחטיבה זוהו קשיים משמעותי .אחים ואחיות /יש לה . 15בת ', ה

על בסיס הערכה . לקויות למידהי פסיכולוגית חינוכית ועלה חשש ל"הערכה מצומצמת ע, 'לה ס ערך"ביה .אבחון

כזו ולא תקבל עם המעבר לתיכון היא לא תהיה זכאית לשעת עזר ש אך, היא נמצאה זכאית להוראה מתקנת ,זו

לעשות אבחון ותאפשר לה לקבל את  'ה-תרומת קרן פסיפס תאפשר ל .קשייה שיסייעו לה עםהתאמות לימודיות 

 .העזרה המתאימה לצרכים שלה

 

 :עבור קורס קונדיטוריה' חניתנו ל₪  0110 .8

מקבלות הכשרה הנערות במסגרת התוכנית . (כנית לגיוס נערות עם קשייםת)ש "משולבת בתוכנית צל, 11בת , 'ח

על רקע מצוקה  משפחה מוכרת לרווחה. יש לה אח בפנימייה וסבם גר עמם ,בת לאם חד הורית' ח. מקצועית

לדאוג  'ח-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. וצפויה להתגייס בתום הלימודיםטוריה יהתחילה קורס קונד 'ח .כלכלית

 .ולצאת לדרך חדשה, לרכוש השכלה ומקצוע, לעצמה

 

 :עבור חוג כלבנות 'י-תנו לני₪  1101 .1

הילדים סודרו , רקע כלכלי קשהאלימות ו, סכסוכים בעקבות. 7+ משפחתו מונה זוג הורים גרושים. 11בן , 'י

גרר נו, מתקשה במסגרות על רקע בעיות משמעת והתנהגות 'כבר מגיל צעיר י.  י הרווחה"במסגרות חוץ ביתיות ע

אילוף . נותוהם מבקשים להכינו להמשך ולחזקו בשיעורי כלבצא ו נמאמור לעזוב את ההוסטל ב' י. םלסמי

ההוסטל . ל"בהמשך מיוניו לצה' החוג עשוי לסייע לי, בנוסף. את עצמו נותן לו מקום ודרך אחרת להביעהכלבים 

  .כיום מממן את השיעורים הללו אך לא יוכל להמשיך לאורך זמן ואלה יפסקו בקרוב ללא סיוע חיצוני

 .ל"להגשים את עצמו וללמוד כישור שעושה לו טוב ויסייע לו בעתידו בצה' סיפס תסייע ליתרומת קרן פ

 

 :עבור סיוע ללימודי משפטים' מ-ניתנו ל₪  0111 .13

 /עד לפני . המשפחה מוכרת ומטופלת במחלקת הרווחה על רקע בעיות סוציו אקונומיות. 1+רווקה , 11 בת ,'מ

כאשר גם שם תנאי המחיה היו קשים ולא פעם נאלצה לנדוד עם , התגוררה עם ארבעת ילדיה בבית הוריה' שנים מ

לצאת  'בסיוע הרווחה הצליחה מ. נוספיםילדיה בחיפושים אחר מקום מגורים חלופי אצל חברים וקרובי משפחה 

היא נמצאת בשנה , כיום. מקביל התחילה תהליך שיקום מקצועיב. מבית ההורים ולשכור דירה באופן עצמאי

מ "להתנדב עפנתה למלגות שונות ו היא מקבלת סיוע כספי מביטוח לאומי והיא. השלישית ללימודי משפטים

מבקשת סיוע בתשלום יתרת הלימודים בכדי שלא תאלץ להפסיק את  'מ. לכסות את תשלומי שכר הלימוד

לדאוג למשפחתה ולזכות , ס בכבודלרכוש מקצוע ולהתפרנ' מ-תרומת קרן פסיפס תאפשר ל  .לימודיה

 .בעצמאותה
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 :לימודי תואר ראשוןעבור ' מ-ניתנו ל₪  0011 .11

החליטה השנה לצאת ללימודי תואר ראשון בכדי להתקדם  'מ. עובדת כסייעת בגן ילדים. 7+גרושה , 17, 'מ

יה בהם היא שואפת התואר יאפשר לה להגיש מועמדות לתפקידים שונים במחלקת החינוך בעירי. מבחינה כלכלית 

אך אין לה אפשרות לשלם את , התחילה את הלימודים לפני כחצי שנה ' מ. השתלב ובכך לשפר את מצבה הכלכליל

  .שכר הלימוד

 .למצות את כישוריה ולהגדיל הכנסתהו' מ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 :טבחותעבור לימודי ' מ-ניתנו ל₪  6011 .17

שילמה על ' מ. האב שוחט והאם עקרת בית. ילדים /+הורים חוזרים בתשובה  זוג. בת למשפחה חרדית, 73בת ', מ

' מ .סיימה תעודת בגרות מלאה וכן סיימה שירות לאומי. לימודי התיכון וכל חדש נותן מהמשכורת שלה להורים

ות היא בחורה שעסוקה בהישרדות אבל רוצה לבנות לעצמה עתיד ולכן רוצה לשלב לימודי בישול עם חינוך נער

ללמוד כישורים חדשים ולשנות את , לצאת לדרך חדשה' מ-תרומת קרן פסיפס תאפשר ל . שנמצאות בקשיים

 .מסלול חייה באופן חיובי שיאפשר לה לצמוח ולהתקדם בעולם

 

 :דיאגנוסטי-עבור אבחון פסיכו 'א-ניתנו ל₪  0011 ./1

בהמלצת גורמי המקצוע . ס"ולבת בביהיא מש. אובחנה כבעלת תפקוד גבוה בספקטרום האוטיסטי 'א. 8בת , 'א

בשביל לתת לה מענה , ספקטרוםעל ות למידה לקשיים שנובעים מהיותה יש צורך באבחנה מבדלת בין לק, ס"בבי

 .לקבל את העזרה שהיא צריכה כדי להתקדם ולהצליח' א-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. הולם

 

 :מכינה קדם אקדמית עבור 'ר-ניתנו ל₪  0111 .11

מנסה ' ר. אבי בנה אינו משלם מזונות. עובדת כמדריכה שיקומית בחצי משרה, 17אם חד הורית לילד בן  ,//בת ' ר

כלה אקדמית על מנת להתקדם ללימודי השקורס מכינה קדם במעוניינת ללמוד  היא .להתמודד עם בעיות כלכליות

' ר-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .תרוצה להמשיך לניהול ארגוני שירו 'ר. גבוהה להגדיל את מקורות ההכנסה שלה

 .להתקדם במטרתה לרכוש מקצוע ולחזק את משפחתה מבחינה כלכלית

 

 :אייפד תקשורתעבור ' ור' מ-ניתנו ל₪  0011 .15

. האם עקרת בית, האב עובד במפעל תפילין. ילדים וזוג הורים חרדי /תאומות למשפחה עם , 5./בנות , 'ר-ו' מ

גבוהות מיכולות  'ר-ו' יכולות ההבנה של מ. לומדות במעון יום שיקומיו התאומות מראות עיכוב התפתחותי

במסגרת המעון הן נחשפו לעבודה עם אייפד . בשל כך רצונותיהן לא באים לידי ביטוי ומעלים תסכולים, ההבעה

. תןרעיונות ורגשות באופן מובן וקליט לסביב, והן נראות שמחות מהאפשרות להביע מכלול רחב יותר של מחשבות

' ור' מ-לתרומת קרן פסיפס תסייע  .הומלץ להורים לרכוש אמצעי זה כתומך את האפשרות לתקשר עם הסביבה

  .לרכוש אייפד תקשורת כדי שיוכלו להתקדם בלימודים ולשפר אופן תקשורתם עם הסביבה
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 :דידקטי-עבור אבחון פסיכו' ש-ניתנו ל₪  0011 ./1

משתפת פעולה היא  .סבלה מאלימות קשההאם . חהלמחלקת רווידועה  ההמשפח. חיה עם אמה ואחיה, 17בת ', ש

היא . הגיעה לבית הספר עם קשיים ופערים רבים 'ש. עובדת לסירוגין בטיפול בקשישיםעם הטיפול הסוציאלי ו

לצורך כך , לקראת מעבר לחטיבה נשקלת אפשרות לשלבה בחינוך מיוחד. אבל הפערים עוד ניכרים,  מדברת עברית

לעשות אבחון ' לש תרומת קרן פסיפס תסייע. והאם מתקשה במימון האבחון, דידקטי-ש אבחון פסיכודרו

 .ותאפשר לה לקבל את העזרה המתאימה לצרכים שלה

 

 :עבור קורס ספרות' ניתנו לת ₪ 1110 .12

אינה  'אימה של ת. ורת מלאה על הבנותהוריה גרושים ולאב משמ. מתגוררת עם אביה ואחותה הקטנה, 18בת ', ת

הביעה  'ת. ות חברתיותנערה חברותית אך מתקשה לקרוא סיטואצי 'ת. ימהין לה קשר סדיר עבריאה בנפשה וא

. פונה לקרן פסיפס לטובת מימון הקורס היא. יער והחלה ללמוד בקורס ספרותרצון להגשים חלום של עיצוב ש

  .להלרכוש מקצוע ולחזק את בטחון העצמי ש 'ת-תרומת קרן פסיפס תסייע ל

 

 

אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה בקרב מכריכם 

מצורפים לעדכון זה גם מסמכים שמתארים את בתקווה שגם הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה 

ולא למימון פעילותה השוטפת של העמותה וכי התרומות  נדגיש כי כל התרומות מגיעות לפונים עצמם. הקרן ופועלה

 .מוכרות לצורכי מס

 . ותרומתכם ומעורבותכם חיונית היום יותר מתמיד, מגיעות אלינו בקשות רבות מאוד

 ,תודה

 צוות פסיפס

 


